
DECRETO Nº 1712 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015 - Modifica o 
Decreto nº 1595 de 15 de abril de 2014, na forma que indica. O PREFEITO 
MUNICIPAL DE SOBRAL, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 
66, inciso IV da Lei Orgânica do Município, e, CONSIDERANDO a Lei nº 
1465 de 05 de maio de 2015, que cria o Conselho Municipal de Educação, 
DECRETA: Art. 1º O Art. 1º do Decreto nº 1595 de 15 de abril de 2014, passa 
a vigorar com a seguinte redação: “Art. 1º O Conselho Municipal de 
Educação será constituído dos seguintes membros a saber: I - Secretaria da 
Educação: a)Titular – Jamille Fonteles Rolim Caldas b)Suplente – Maria 
Neuverina de Albuquerque II - Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Combate à Extrema Pobreza: a)Titular – Francisca Elizabete de Andrade 
Lima b)Suplente – Nayara Vieira Mapurunga III - Diretor de Escola 
Municipal: a)Titular – Heldeana Romão Carvalho b)Suplente – Silvia Maria 
Monteiro Lima IV – Assessoria Jurídica: a)Titular – Breno Jessen Bezerra 
b)Suplente – Antonio Lourenço Tomás Arcanjo V - Secretaria Estadual de 
Educação – CREDE 06: a)Titular – Maria da Penha Cardoso b)Suplente – 
Maria da Conceição Costa Bezerra VI – Poder Legislativo Municipal: 
a)Titular – Gerardo Jovani Romão b)Suplente – Christianne Marie Aguiar 
Coelho VII – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 
a)Titular – Lycélia da Silva Oliveira b)Suplente – Ana Patrícia Fernandes 
Oliveira VIII – Estudantes de Escolas Públicas com idade igual ou superior a 
15 (quinze) anos: a)Titular – Paulo James Araújo Lopes b)Suplente – Kelton 
William Pereira Paiva IX - Professor de Educação Infantil / Escola 
Municipal: a)Titular – Emanuela Cristina Gomes Freitas b)Suplente – 
Antonia Solange do Nascimento X - Professor de Ensino Fundamental / 
Escola Municipal: a)Titular – Maria Renata Bezerra Souza b)Suplente – 
Maria de Lourdes Nascimento Lopes XI - Instituição de Ensino Superior com 
sede em Sobral: a)Titular – Maria Edinete Tomás b)Suplente – Ivna de 
Holanda Pereira XII - Professor de Educação Infantil / Instituição Privada: 
a)Titular – Priscilla Mesquita Nogueira b)Suplente – Gerselândia Moura 
Santos XIII – Diretor de Instituição Privada de Educação Infantil: a)Titular - 
Maria Doralice Mendes de Araújo b)Suplente – Francisca de Fátima Frota 
XIV - Pais de Aluno: a) Titular – Paulo Germano Alves de Sousa b) Suplente 
– Francisca Daniele de Lima Cardoso XV – Conselho Municipal da Pessoa 
com Deficiência: a) Titular - Maraísa Rodrigues de Mendonça Mesquita b) 
Suplente - Ana Lysia Dias Mont'Alverne." Art. 2º Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES 
JÚNIOR, em 25 de novembro de 2015. JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA 
COELHO NETO - Prefeito Municipal - JULIO CESAR DA COSTA 
ALEXANDRE - Secretário da Educação. 

ATO Nº 14.108/2015-GP - O PREFEITO MUNICIPAL DE SOBRAL, no 
uso de suas atribuições 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, c/c a Lei 
nº 1053 de 06 de abril de 2011, RESOLVE: Nomear à vista da Seleção 
Pública Simplificada, o Sr. ALEXSANDRO MACHADO DE 
ALBUQUERQUE, para ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de 
Agente Postal Local DNM-01,com lotação na Secretaria da Gestão deste 
Município. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA 
GOMES JÚNIOR, em 01 de dezembro de 2015. JOSÉ CLODOVEU DE 
ARRUDA COELHO NETO - Prefeito Municipal - JOSÉ MARIA DE 
SOUZA ROSA -  Secretário da Gestão. 

PORTARIA 102/2015 – EDUCAÇÃO - Autoriza transferência mensal de 
recursos para manutenção dos Centros de Educação Infantil consignados ao 
Fundo para o Desenvolvimento e Autonomia dos Centros de Referência da 
Educação Infantil - FUNDECREI, e dá outras providências. O 
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, no uso 
de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO a prescrição normativa, da 
Lei nº 856 de 1º de setembro de 2008, que institui o Fundo para o 
Desenvolvimento e Autonomia dos Centros de Referência da Educação 
Infantil - FUNDECREI; CONSIDERANDO a regulamentação desta Lei, 
através do Decreto nº 1115 de 28 de janeiro de 2009; RESOLVE: Art. 1o – 
Autoriza a Secretaria da Gestão, a transferência mensal de recursos, em conta 
específica da Unidade Executora do Centro de Referência da Educação 

Infantil do Município, elencado na forma abaixo discriminada: ESCOLA - 
CEI Professora Maria Luciana Lopes Lima - VALOR R$ - 4.000,00. Art. 2o – 
Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em 
contrário. Sobral, 17 de novembro de 2015 JULIO CESAR DA COSTA 
ALEXANDRE - Secretário da Educação. 

EXTRATO DE CONVENIO N° 20150112301 - CONVÊNIO N° – GP. O 
MUNICÍPIO DE SOBRAL, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede administrativa na Rua Viriato de Medeiros, 1250, 
Centro – Sobral – CE, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 07598634/0001-37, 
doravante denominado CONCEDENTE, com base no Parágrafo Único do 
Art. 3° da Lei n° 572 de 10 de fevereiro de 2005, representado por seu 
Secretário da Educação, Sr. JULIO CESAR DA COSTA ALEXANDRE, sob 
o arrimo do art. 77, inciso II da Lei Orgânica deste município, e, por outro 
lado, , pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o 
n°23.411.807/0001-12, doravante denominado CONVENTE, neste ato 
representada por seu Presidente, Sra. MARIA IÊDA DE FARIAS, celebram o 
presente convênio que tem por objetivo o repasse mensal de recursos para o 
Fundo de Desenvolvimento e Autonomia dos Centro de Referência da 
Educação Infantil – FUNDECREI, destinado a coletiva de despesas e custeio, 
manutenção de pequenos investimentos que concorram para a garantia do 
funcionamento do CEI MARIA LUCIANA LOPES LIMA, neste Município. 
VIGÊNCIA: 26 de novembro a 31 de dezembro de 2015. DATA: Sobral, 26 
de novembro de 2015.

EXTRATO DE CONTRATO N° 2015102603 - CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por sua Secretária 
da Saúde a Sra. MÔNICA SOUZA LIMA. CONTRATADO: RÁDIO 
TUPINAMBÁ DE SOBRAL LTDA. representado pelo Sr. JOSÉ 
TUPINAMBÁ MORAIS DE AQUINO. OBJETO: Prestação de Serviços na 
divulgação do programa “Em dia com a Saúde” e mais 06(seis) Chamadas 
diárias durante a semana de divulgação da campanha de combate á Dengue, 
no Município de Sobral. MODALIDADE: Contrato Direto. VALOR: R$ 
7.800,00(Sete Mil e oitocentos reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 01 de Janeiro 
de 2016 a 31 Dezembro de 2016. DATA: 26 de Outubro de 2015.
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DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 1.1. Justifica-se a presente seleção 
simplificada para contratação temporária de excepcional interesse 
público do Município de Sobral em manter o regular funcionamento do 
Sistema de Saúde de Sobral. 1.2. A Seleção Pública será regida por este 
Edital e seus anexos, expedidos pela Secretaria da Saúde do Município 
de Sobral. 1.3. A seleção destina-se à contratação de pessoal, por prazo 
determinado e formação de cadastro de reserva, para atender 
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos da 
Lei Municipal nº 1.180 de 17 de janeiro de 2012, para as 
funções/categorias constantes no ANEXOS IV E V deste Edital. 1.4. A 
contratação dar-se-á mediante termo de contrato administrativo, pelo 
prazo determinado de 01 (um) ano, prorrogável por igual período, a 
critério da administração. 1.5. A aprovação e a classificação final na 
Seleção a que se refere esse Edital não assegura aos candidatos a 
contratação, mas tão-somente à expectativa de serem contratados, 
obedecida a rigorosa ordem de classificação, a existência de carência 
temporária e o interesse e a conveniência da Administração Pública. 1.6. 
A quantidade de vagas, cadastro de reserva, funções/categorias, 
habilitação, atividades básicas, carga horária e remuneração base, 
constam descritas no ANEXOS IV e V deste Edital. 1.7. O Cadastro de 
Reserva, formado pelos candidatos aprovados nessa Seleção Pública, 
que na ordem de classificação por especialidade, se situarem além do 
número de vagas, destina-se ao suprimento de vagas oriundas de 
desistência ou exclusão de candidatos do quadro de classificados ou ao 
preenchimento de vagas que venham a surgir dentro do prazo de validade 
da Seleção. 1.8. A fonte de recursos para o pagamento dos profissionais 
selecionados para as funções/categorias constantes do ANEXO IV será 
oriunda do Fundo Municipal de Saúde do Bloco Financeiro da Atenção 
Básica. 1.9. A fonte de recursos para o pagamento dos profissionais 
selecionados para as funções/categorias constantes do ANEXO V será 
oriunda do Fundo Municipal de Saúde do Bloco Financeiro da Média e 
Alta Complexidade. 1.10. O processo seletivo será executado pela 
Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia, unidade 
administrativa vinculada à Secretaria da Saúde, situada na Av. John 
Sanford, 1320 – Junco. 1.11. A Secretaria da Saúde de Sobral nomeará 
uma Comissão de Organizadora do Processo Seletivo, que será composta 
por 4 membros. 2. DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO 2.1. 
São pressupostos para contratação: 2.1.1.Ser brasileiro nato ou 
naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 12 da 
Constituição Federal e demais disposições da lei, no caso de estrangeiro; 
2.1.2.Estar em dia com as obrigações militares (quando do sexo 
masculino) e eleitorais (ambos os sexos); 2.1.3.Ter na data da 
contratação, idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; 2.1.4.Estar 
em pleno gozo de seus direitos civis e políticos; 2.1.5. Possuir a 
escolaridade e os requisitos exigidos para a função para a qual se 
inscreveu, conforme estabelecido no quadro constante no ANEXO IV e 
V; 2.1.6. Possuir inscrição regular no Conselho da categoria para a qual 
concorre; 2.1.7. Não incidir na vedação constitucional da acumulação de 
cargos públicos. 2.2. As aptidões do cargo podem justificar a exigência 
de outros requisitos estabelecidos em lei para a contratação. 2.3. A 
comprovação do preenchimento dos requisitos deverá ser apresentada 
no ato da contratação, não sendo, em hipótese alguma, admitida 
comprovação posterior ou extemporânea. 2.4. Outros documentos 
poderão ser solicitados no ato da contratação. 3. DAS INSCRIÇÕES 
3.1.As inscrições no presente processo seletivo deverão ser efetuadas 
apenas de forma presencial, na sede da Escola de Formação em Saúde da 
Família Visconde de Sabóia, situada na Av. John Sanford, 1320 - Junco - 
Sobral-CE, nos dias úteis compreendidos no período de 26/11/2015 à 
04/12/2015, no horário das 8h às 12h e de 14h às 17h (horário local). 3.2. 
As inscrições no processo seletivo poderão ainda ser efetivadas por meio 
de procurador devidamente habilitado para tal fim. 3.3. A inscrição do 
candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá ser 
alegada qualquer espécie de desconhecimento ou discordância. 3.4. Os 
candidatos só poderão concorrer a uma única categoria, ainda que 
possuam mais de uma formação, devendo no ato da inscrição informar 
para qual categoria desejam concorrer. 3.5. O candidato deverá 
apresentar no ato da inscrição a seguinte documentação: a) Ficha de 
inscrição devidamente preenchida (ANEXO II); c) Uma foto 3x4; d) 
Cópia da cédula de identidade; e) Currículo Padronizado (ANEXO III) 
com as devidas comprovações. 3.6. Não serão aceitos ou recebidos 
documentos originais, nem admitida a juntada posterior de documentos. 
3.7. A documentação entregue no ato da inscrição, constante do item 3.5, 
não será em nenhuma hipótese devolvida, sendo destruída após 15 dias 
da homologação do resultado final. 3.8. O candidato que preencher a 
ficha de inscrição com dados incorretos, ou que fizer qualquer 

EDITAL Nº 063/2015 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL 
INTERESSE PÚBLICO E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE 
RESERVA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, através de sua 
SECRETARIA DA SAÚDE, com fundamento no inciso no art. 37, inciso 
IX da Constituição Federal e na Lei Municipal 1.180/2012, por meio 
deste Edital, torna público e estabelece as normas para a abertura das 
inscrições e realização do processo seletivo simplificado objetivando a 
contratação por tempo determinado de pessoal e formação de cadastro de 
reserva, para desempenho das funções constantes nos ANEXO IV e V, 
junto a Rede Municipal de Saúde de Sobral, em decorrência de 
excepcional interesse público, garantindo o processo de democratização 
e descentralização das Políticas de Saúde Pública. 1. DAS 
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7.2. Serão considerados aprovados na condição de classificados no 
presente processo seletivo simplificado os candidatos que obtiverem a 
maior pontuação na nota final (NF) e que estiverem dentro do número de 
vagas. 7.3. As vagas destinadas ao cadastro de reserva serão preenchidas 
pelo(s) candidato(s),cuja classificação final estiver além do número de 
vagas previsto para a função/categoria a que concorrera, podendo vir a 
ser convocado em caso de desistência dos classificados ou do aumento 
do número de vagas, desde que esteja dentro do prazo de validade do 
presente processo seletivo. 7.4. Em todos os casos serão obedecidas a 
ordem classificatória. 7.5. A divulgação do resultado final do processo 
seletivo ocorrerá na data prevista no Cronograma do Processo Seletivo 
Simplificado constante do ANEXO I deste Edital. 8. DOS RECURSOS 
8.1. Os recursos deverão ser interpostos de forma presencial, na 
Secretaria da Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de 
Sabóia, situada na Av. John Sanford, 1320 – Junco, dentro do prazo de 24 
(vinte e quatro) horas, contados após a divulgação oficial do fato que 
gerou o recurso. 8.2. Admitir-se-á um único recurso, por candidato, o 
qual deverá conter todas as alegações que justifiquem a sua impetração. 
8.3. Poderá haver recontagem de pontos e alterações, para mais ou para 
menos, na nota dos candidatos decorrentes de recursos ou por ato de 
ofício. 8.4. Os recursos deverão obrigatoriamente ser dirigidos a de 
Comissão de Avaliação responsável pelo Processo Seletivo, por escrito, 
de forma fundamentada. 8.5. Somente serão apreciados os recursos 
interpostos dentro do prazo. 8.6. Não serão aceitos os recursos 
interpostos por fac-simile (fax), telex, telegrama, e-mail ou outro meio 
que não seja o especificado neste Edital. 8.7. A Comissão de Avaliação 
responsável pelo Processo Seletivo, constitui última instância para 
recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão 
recursos adicionais. 8.8. Em hipótese alguma será aceito revisão de 
recurso, recurso do recurso ou recurso do resultado final do processo 
seletivo. 8.9. A interposição dos recursos não obsta o regular andamento 
do cronograma de eventos do Processo Seletivo, constante do ANEXO I 
deste Edital. 9. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE: 9.1. Em caso de 
empate entre os candidatos serão utilizados os seguintes critérios, em 
ordem decrescente: a) maior pontuação na avaliação curricular; b) maior 
titulação; c) maior idade. 9.2.Fica assegurado aos candidatos que 
tiverem idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos do art. 
27, da lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do idoso), a idade mais 
avançada como primeiro critério para desempate, sucedido dos outros 
previstos no subitem anterior. 10. DA DIVULGAÇÃO DOS 
RESULTADOS: 10.1. Todos os resultados da seleção serão divulgados 
n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o  h t t p : / / w w w. s o b r a l . c e . g o v. b r  
/site_novo/sec/saude/, seguindo o cronograma de eventos do processo 
seletivo constante do ANEXO I deste Edital. 10.2. O resultado final da 
seleção será divulgado no Impresso Oficial do Município, sendo de 
exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar os comunicados e 
convocações ,  a t ravés  da  imprensa  o f ic ia l  o  do  s i t e  
http://www.sobral.ce.gov.br /site_novo/sec/saude/. 11. DAS 
DISPOSIÇÕES FINAIS: 11.1. Não será fornecido qualquer documento 
comprobatório da pontuação do candidato ou de aprovação na Seleção 
Pública, valendo para este fim, o Edital do resultado final publicado no 
Impresso Oficial do Município. 11.2. A aprovação na Seleção Pública 
gera, para o candidato, apenas a mera expectativa da contratação. 11.3. A 
qualquer tempo, poder-se-á anular a inscrição, prova ou contratação do 
candidato, desde que verificadas falsidades de declaração ou 
irregularidades na realização das provas ou nos documentos 
apresentados. 11.4. A presente Seleção Pública Simplificada terá 
validade de 01 ano, prorrogável por igual período, a critério da 
Administração Pública, a contar da publicação da homologação do 
Resultado Final. 11.5. Toda e qualquer norma complementar ao presente 
Edital, bem como, Aditivos, Retificações, Comunicados e Avisos, 
ficarão incorporados e passarão imediatamente a regular a presente 
seleção, devendo os candidatos acompanharem todas as informações ou 
alterações através da imprensa oficial do Município de Sobral ou do site: 
http://www.sobral.ce.gov.br /site_novo/sec/saude/. 11.6. Não haverá 
vínculo empregatício para qualquer fim entre o Contratado e o 
Município de Sobral/Secretaria da Saúde, haja vista que a presente 
seleção é para contratação temporária regida pelos dispositivos legais 
atualmente vigentes no Município de Sobral e demais dispositivos 
aplicáveis à espécie. 11.7.As convocações dos candidatos aprovados 

declaração falsa, inexata ou, ainda, que não possa satisfazer todas as 
condições estabelecidas neste Edital, terá cancelada sua inscrição, 
tendo, em consequência, anulados todos os atos dela decorrentes, 
mesmo que aprovado e o fato seja constatado posteriormente. 3.9. As 
consequências de eventuais erros de preenchimento da ficha de 
inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato. 3.10. Não 
serão aceitas inscrições efetuadas por fax, por via postal, por correio 
eletrônico, pela internet ou de forma condicional ou extemporânea. 
3.11.As inscrições serão submetidas a analise preliminar, e aquelas que 
não estejam de acordo com as condições estabelecidas neste Edital 
serão consideradas indeferidas. 3.12. A relação dos candidatos com 
inscrição deferidas será publicada no endereço eletrônico 
www.sobral.ce.gov.br /site_novo/sec/saude/, na data prevista no 
cronograma de eventos do processo seletivo. 4. DO PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO 4.1. O Processo Seletivo Simplificado, 
objetivando a contratação de pessoal por tempo determinado, consistirá 
de duas fases, de caráter classificatório, abaixo descritas: a)1ª Fase: 
Avaliação Curricular Padronizada b)2ª Fase: Prova Escrita Objetiva de 
Múltipla Escolha 4.2. O Processo Seletivo Simplificado será realizado 
exclusivamente na Cidade de Sobral-CE. 5. DA PRIMEIRA FASE DO 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 5.1. A primeira fase do 
Processo Seletivo Simplificado será constituída pela Avaliação 
Curricular Padronizada e compreenderá a análise e avaliação de títulos 
e documentos, sendo observados nesta fase, os critérios objetivos 
constantes do ANEXO III deste Edital. 5.2. A entrega dos currículos 
padronizados deverá ser feita no ato da inscrição, devendo fazer 
constar, obrigatoriamente cópia dos documentos comprobatórios 
estabelecidos no ANEXO III deste edital. 5.3. Em hipótese alguma, será 
admitida a entrega de currículo padronizado fora do prazo supra 
mencionado ou a juntada posterior de títulos e documentos. 5.4. A 
Avaliação Curricular Padronizada terá caráter classificatório, e será 
avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos. 5.5. A pontuação 
da avaliação curricular será aferida através da contagem de pontos a 
serem apurados conforme descrito nos critérios estabelecidos no 
ANEXO III deste Edital. 5.6. Para receber a pontuação relativa à 
experiência profissional o candidato deverá apresentar no ato de 
nomeação, declaração do empregador ou do contratante, ou ainda, 
cópia do(s) contrato(s) de prestação de serviço (cópia legível) em que 
conste o período (com início e fim, se for o caso). 5.7. A experiência 
profissional exercida em instituição pública e privada vinculada ao 
SUS deve ser referente aos últimos 05 (cinco) anos. Havendo 
concomitância de períodos será considerado para fins de pontuação 
somente um dos vínculos. 5.8. Cada título será considerado uma única 
vez. 5.9. A relação dos candidatos aprovados na primeira fase da 
seleção, juntamente com a pontuação obtida, e a convocação para a 
participação na segunda fase será divulgada exclusivamente no site: 
http://www.sobral.ce.gov.br /site_novo/sec/saude/, conforme 
cronograma do processo seletivo constante o ANEXO I deste Edital. 6. 
DA SEGUNDA FASE DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
6.1. A segunda fase do processo seletivo será composta de Prova Escrita 
Objetiva de Múltipla Escolha, de caráter classificatório, no formato a, b, 
c, d, com uma única alternativa correta, composta por 25 (vinte e cinco) 
questões que versarão sobre os conteúdos programáticos constantes do 
ANEXO VI deste processo seletivo. 6.2. Para esta etapa está 
estabelecida a pontuação máxima de 50 (cinquenta) pontos. 6.3. A 
Prova Escrita será aplicada no dia 18/12/2015, das 09:00 às 12:00, em 
local a ser divulgado conforme previsto no cronograma do processo 
seletivo previsto no ANEXO I deste processo seletivo. 6.4. O candidato 
deve comparecer ao local da Prova com antecedência mínima de 30 
minutos, considerando-se o horário da cidade de Sobral/CE. Não será 
permitida a entrada de candidatos no local de realização da prova após o 
início da mesma. O candidato deve apresentar-se munido de caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta, e portando documento oficial de 
identidade, original, com foto. Não será aceita cópia do documento de 
identificação, ainda que autenticada. 6.5. Durante a realização de prova 
não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre 
os candidatos, bem como a utilização de livros, manuais, apostilas ou 
qualquer material de pesquisa, aparelhos celulares, máquinas de 
calcular, ou qualquer tipo de aparelho eletrônico, sendo 
automaticamente eliminado do processo seletivo o candidato que for 
surpreendido utilizando-se de um desses meios. 6.6. Será excluído do 
Processo Seletivo o candidato que: a) Não comparecer, seja qual for o 
motivo alegado; b) Apresentar-se ao local da seleção após o horário 
estabelecido; c) Agir, comportar-se ou dirigir-se de forma desrespeitosa 
aos membros da Comissão de Avaliação e fiscais de prova. 
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para firmar o contrato serão feitas através da Imprensa Oficial do 
Município, sendo de inteira responsabilidade do candidato acompanhar 
as publicações referentes a esta seleção. 11.8. O não comparecimento do 
candidato quando convocado, implicará na sua imediata eliminação. 
11.9. O candidato deverá manter junto à Setor de Pessoal, da Secretaria 
da Saúde de Sobral, durante a validade do Processo Seletivo, seu 
endereço, email e telefone atualizados, não lhe cabendo qualquer 
reclamação, caso não seja possível a sua convocação, por falta da citada 
atualização 11.10. Quando convocado para contratação, o candidato 
deverá apresentar Atestado de Saúde, comprovando sua capacidade 
laborativa; 11.11. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de 
Avaliação responsável pelo Processo Seletivo. 11.12. Os seguintes 
ANEXOS são partes integrantes deste Edital: ANEXO I - Cronograma 
de Eventos do Processo Seletivo; ANEXO II - Ficha de Inscrição; 
ANEXO III - Currículo Padronizado ANEXO IV - Quantidade de vagas, 
cadastro de reserva, funções/categorias, habilitação, atividades básicas, 
carga horária e remuneração base, financiado pelo Bloco Financeiro da 
Atenção Básica. ANEXO V - Quantidade de vagas, cadastro de reserva, 
funções/categorias, habilitação, atividades básicas, carga horária e 
remuneração base, financiado pelo Bloco Financeiro da Atenção 
Secundária. ANEXO VI - Conteúdo Programático. Sobral/CE, 26 de 
novembro de 2015. Mônica Souza Lima - Secretária da Saúde do 
Município de Sobral. 
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ANEXO VI - EDITAL 063/2015 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
1.Sistema Único de Saúde. 2.Vigilância em Saúde. 3.Planejamento e 
Avaliação em Saúde. 4.Política Nacional de Humanização. 5.Política 
Nacional de Educação Permanente em Saúde. 

PORTARIA Nº 115 /2015-SESA/PMS/CE, DE 26 DE NOVEMBRO 
DE 2015. A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista a realização do processo seletivo 
simplificado objetivando a contratação temporária de pessoal e 
formação de cadastro de reserva, RESOLVE: I – Instituir a Comissão de 
Organizadora do Processo Seletivo Simplificado para Contratação 
Temporária de Excepcional Interesse Público, regulada pelo Edital de nº 
063/2015, responsável pela coordenação, normatização e organização 
do processo de seleção pública simplificado, a ser executado pela Escola 
de Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia, ficando desde já, 
designados os seguintes membros: a)Francisco Jose Leal de 
Vasconcelos, Secretário Adjunto da Saúde do Município de Sobral. 
b)Joseane Alves Dorneles, Diretora da Atenção à Saúde. c)Francisca 
Ducinalda Paulo Braga, Coordenadora da Atenção Secundária. 
d)Alessandra Ponte de Queiroz Miranda, Coordenadora da Atenção 
Primária. II - A participação na Comissão Organizadora será ́ considerada 
serviço público relevante, não ensejando qualquer remuneração. III - A 
Comissão Organizadora será ́ presidida pelo primeiro membro 
designado, podendo ser substituído nos casos de impedimento e 
vacância por outro membro da Comissão. IV - A Comissão Organizadora 
tem autonomia para decidir sobre as questões relativas a ̀ seleção, 
podendo ainda, praticar os atos que se fizerem necessários a sua regular 
execução. V – Esta Portaria entra em vigor nesta data. Sobral, CE, de 26 
de Novembro de 2015. Mônica Souza Lima - Secretária da Saúde do 
Município de Sobral. 

EXTRATO DE CONVÊNIO - CONVÊNIO Nº 2015112402. 
CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE SOBRAL, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Combate a Extrema Pobreza representada por 
sua Secretária, Sra. Francisca Valdízia Bezerra Ribeiro. PRIMEIRO 
INTERVENIENTE: CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA, representada por sua 
Presidente, Sra. Valeria Araújo Lima Mesquita, e CONVENENTE: 
INSTITUTO TREVO DE QUATRO FOLHAS, representada pela Sra. 
Heliandra Linhares Aragão . OBJETO: Promover o repasse de recursos 
oriundos de contribuição de madrinhas e padrinhos sociais e empresas 
colaboradoras da estratégia Trevo de Quatro Folhas para financiamento 
do Projeto de " Apoio às gestantes, puérperas e crianças menores de dois 
anos. VALOR GLOBAL: R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais). 
PRAZO DE EXECUÇÃO: até dia 31 de dezembro de 2015. DATA: 24 
de novembro de 2015. 

EXTRATO DE CONVÊNIO - CONVÊNIO Nº 2015112401. 
CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE SOBRAL, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Combate a Extrema Pobreza representada por 
sua Secretária, Sra. Francisca Valdízia Bezerra Ribeiro. PRIMEIRO 
INTERVENIENTE: CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA, representada por sua 
Presidente, Sra. Valeria Araújo Lima Mesquita, e CONVENENTE: 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE 
SOBRAL, representada pela Sra. Maria da Conceição Sousa Ponte . 
OBJETO: Promover políticas voltadas ao auxílio no desenvolvimento 
motor e psíquico dos alunos, por meio do projeto "Portal das Artes: por 
uma cultura sem fronteiras" com verbas provindas de repasse da empresa 
Sistema de Transmissão do Nordeste – STN ao Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, administrado pelo Conselho 
Municipal da Criança e do Adolescente. VALOR GLOBAL: R$ 
40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais). PRAZO DE EXECUÇÃO: 
até dia 31 de dezembro de 2015. DATA: 25 de novembro de 2015.

EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA N° 007/2015 - Errata nº 001 
Edital 007/2015. Os Anexos do edital 007/2015: * ANEXO VI- 
INTEGRANTE DO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA N° 007/2015; * 
ANEXO VII- INTEGRANTE DO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA 
N° 007/2015; * ANEXO VI- INTEGRANTE DO EDITAL DE 
SELEÇÃO PÚBLICA N° 007/2015. Serão substituídos pelos anexos 
abaixo:
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TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - 
PMCMV RECURSOS FAR - CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DO 
PROJETO DE TRABALHO SOCIAL QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
BANCO DO BRASIL E A APREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, 
NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA – 
PMCMV - REGULAMENTADO PELA LEI Nº 11.977, DE 7.7.2009 E 
PELO DECRETO Nº 7.499, DE 16.6.2011 - NA FORMA ABAIXO: O 
BANCO DO BRASIL S.A., sociedade de economia mista, com sede em 
Brasília, Distrito Federal, no Setor Bancário Sul, Quadra 4, lote 32, Bloco C, 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.000.000/0001-91, neste ato representado 
pelo Sr. José Erisvaldo Goiano, RG nº 23.402.836-1 SSPSP, CPF nº 
220.061.843-34, doravante denominado BANCO e, de outro lado 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, órgão público do poder 
executivo municipal, com sede e foro em Sobral - CE, inscrito no CNPJ nº 
07.598.634/0001-37, doravante denominado CONVENIADO, neste ato 
representado pelo Sr. José Clodoveu de Arruda Coelho Neto, portador do RG 
nº 2000002381169 SSPDCCE, CPF nº 139.662.513-53, residente e 
domiciliado à Rod CE 362, 5 KM – Alto Grande – Sobral - CE , no uso de suas 
atribuições, têm justa e acertada a execução de Projeto de Trabalho Social, de 
acordo com o especificado pelo BANCO e Ministério das Cidades no âmbito 
do Programa Minha Casa Minha Vida, nos termos das cláusulas e condições 
seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - O presente 
Instrumento tem por finalidade a realização de atividades constantes do 
Projeto de Trabalho Social, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, 
em conformidade com as especificações contidas no ANEXO I (Projeto de 
Trabalho Social), que passa a constituir parte integrante e complementar 
deste instrumento. Parágrafo Único – As atribuições do CONVENIADO, 
para implementação do Projeto de Trabalho Social do Programa Minha Casa 
Minha Vida, serão realizadas no empreendimento denominado Residencial 
Orgulho Tropical I constituído de 1252 (um mil duzentos e cinquenta e duas) 
unidades habitacionais, beneficiando cerca de 1938 pessoas, localizado à 
Avenida John Sanford, s/nº – José Euclides Ferreira Gomes – Sobral - CE. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO – O Projeto de 
Trabalho Social de que trata a CLÁUSULA PRIMEIRA será executado pelo 
CONVENIADO a partir de noventa dias antes da conclusão das obras do 
Orgulho Tropical I , e sua conclusão deverá ocorrer após trezentos e sessenta 
e cinco dias, contados a partir da assinatura do último contrato com o 
beneficiário daquele empreendimento, prorrogáveis por até cento e oitenta 
dias, quando necessário. Parágrafo Primeiro – O BANCO notificará o 
CONVENIADO, preferencialmente por meio eletrônico, no endereço 
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revertido para o FAR – Fundo de Arrendamento Residencial. CLÁUSULA 
DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO - Operar-se-á a rescisão de pleno 
direito do presente termo, independente de notificação judicial ou 
extrajudicial, quando se verificar o descumprimento de quaisquer das 
cláusulas. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA MULTA - Se, em 
virtude de inadimplemento das obrigações ora assumidas pelo 
CONVENIADO, o BANCO tiver de recorrer a meios judiciais para haver 
quaisquer quantias, ficará o CONVENIADO sujeito a uma multa de 2% (dois 
por cento) sobre o valor conveniado e mais sanções e cominações atribuídas 
ou que venham a ser atribuídas pelas normas do programa. CLÁUSULA 
DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO - O CONVENIADO 
providenciará a publicação de extrato do presente instrumento no órgão de 
publicação oficial do Município, cabendo ao BANCO providenciar a 
publicação do mesmo extrato no Diário Oficial da União, de conformidade 
com o disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei Federal nº 8.666/93 e 
na forma da legislação vigente. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO 
FORO - Para dirimir quaisquer questões oriundas deste Convênio, fica eleito 
o foro da Seção Judiciária do Estado do Ceará. E por estarem assim acordes, o 
BANCO e o CONVENIADO firmam, o presente instrumento em 03 (três) 
vias de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo, 
obrigando-se por si e por seus sucessores. Sobral – Ce , 01 de Agosto de 2014. 
José Clodoveu de Arruda Coelho Neto - Prefeito de Sobral – CE - José 
Erisvaldo Goiano - Gerente Geral Agencia Dom Jose.  

EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 006/ 2015 - DISPÕE SOBRE A 
SELEÇÃO PÚBLICA DE CADASTRO DE RESERVA PARA 
ASSISTENTES SOCIAIS, ASSESSOR DE PROJETOS E PEDAGOGO 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS DESTINADOS A 
EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, ASSESSORIA E 
PEDAGOGIA NO ÂMBITO DOS PROJETOS HABITACIONAIS E DE 
UNIDADES SANITÁRIAS DESENVOLVIDAS POR ESTA 
SECRETARIA. A Secretária de Urbanismo, Patrimônio e Meio Ambiente do 
Município de Sobral, no uso de suas atribuições legais, torna público o 
processo de SELEÇÃO PÚBLICA para formação de cadastro de reserva para 
prestação de serviços temporários destinados à execução do trabalho técnico 
social, assessoria e pedagogia no âmbito dos projetos habitacionais e de 
unidades sanitárias desenvolvidas por esta Secretaria. I. DAS INSCRIÇÕES 
1.1 - As inscrições serão efetuadas com a entrega dos documentos e 
preenchimento da ficha de inscrição na Casa do Cidadão, situada na Rua Cel. 
José Sabóia, Centro, Sobral/CE, no período de 30/11/2015 a 04/12/2015 de 
8:00h às 14:00h. 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 sexo masculino; IV. Estar quite com as 
obrigações eleitorais e em gozo de seus direitos políticos e civis; V. Possuir 
diploma em instituição de ensino reconhecido pelo MEC no curso de Serviço 
Social/ Pedagogia/ Contabilidade ou estar cursando o último semestre do 
curso de Serviço Social/Pedagogia/Contabilidade. 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, IV. Prova de quitação das obrigações eleitorais (certidão eleitoral, 
site www.tse.jus.br); V. Diploma de conclusão do curso de Serviço 
Social/Pedagogia/Contabilidade ou Declaração de que se encontra cursando 
o último semestre dos mesmos. VI. Comprovação dos Títulos, conforme 
previsto na tabela da Segunda Etapa (item 5.1.2). 1.6 O resultado das 
inscrições deferidas será divulgado às 14:00h do dia 09/12/2015, no pátio da 
Prefeitura Municipal de Sobral, Rua Viriato de Medeiros, 1250, Centro - 
Sobral - CE. Tel : (88) 3677- 1180. 1.7 Serão consideradas deferidas as 
inscrições dos candidatos que tenham anexado os documentos constantes nas 
alíneas de I a V do item 1.5. 2. DAS ATRIBUIÇÕES EXERCIDAS PELOS 
PROFISSIONAIS: 2.1 DOS PROFISSIONAIS I. Estimular o 
desenvolvimento 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 Pedagógico e 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/Pedagógico. 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. VI. 
Elaborar Plano de Trabalho com vistas à celebração de convênios ou 
contratos de repasse com a União ou Estado, conforme os requisitos, 
condições e formalidades exigidas para a execução de programas, projetos e 
atividades de interesse recíproco; VII. - Realizar, de forma planejada e 
sistemática, o acompanhamento da execução de cada projeto em que deva 

habitacao@sobral.ce.gov.br quanto à assinatura do último contrato com 
beneficiário do empreendimento, para fins de observância do prazo final de 
conclusão do trabalho social. Parágrafo Segundo – A prorrogação prevista no 
caput desta Cláusula deverá ser precedida de justificativa formal do 
CONVENIADO, a qual deverá integrar o Termo Aditivo correspondente. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS – Os recursos para a 
implementação do Projeto de Trabalho Social, referido na CLÁUSULA 
PRIMEIRA, são provenientes do FAR – Fundo de Arrendamento 
Residencial e totalizam o valor de R$ 1..477.360,00 (Um milhão, 
quatrocentos e setenta e sete mil, trezentos e sessenta reais). Parágrafo Único 
- Os recursos mencionados no Caput desta cláusula destinar-se-ão, 
exclusivamente, ao custeio de despesas diretamente relacionadas ao 
desenvolvimento de ações previstas no Projeto de Trabalho Social, citado na 
CLÁUSULA PRIMEIRA. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES 
DO BANCO – O BANCO obriga-se a: a) disponibilizar para o 
CONVENIADO os documentos e as informações que possuir, referentes ao 
empreendimento citado no Parágrafo Primeiro da Cláusula Primeira, 
necessários à execução do Projeto de Trabalho Social, objeto deste contrato; 
b) manter o acompanhamento da execução do Projeto de Trabalho Social 
citado na Cláusula Primeira, utilizando-se de recursos humanos próprios ou 
terceirizados de que dispor; c) analisar as eventuais solicitações de alterações 
no cronograma físico-financeiro feitas pelo CONVENIADO; d) realizar os 
ressarcimentos devidos ao CONVENIADO, nas condições estabelecidas 
neste Convênio. CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO 
CONVENIADO – Constituem obrigações do CONVENIADO: a) fornecer 
ao BANCO a relação dos profissionais que irão compor a equipe técnica 
designados para a execução das atividades do Projeto de Trabalho Social, 
anexando currículos e qualificação profissional; b) indicar o nome do 
responsável pelo Projeto de Trabalho Social, anexando comprovantes de 
regularidade no respectivo Conselho de Classe e vínculos empregatícios com 
o CONVENIADO; c) executar os trabalhos necessários à consecução do 
objeto, a que alude este Convênio, observando critérios de qualidade técnica, 
os prazos e os custos previstos; d) manter, em Agência do BANCO, conta 
bancária vinculada a este Convênio; e) apresentar ao BANCO relatórios 
parciais de atividades e financeiros relativos a este Convênio, em 
periodicidade compatível com o cronograma físico-financeiro estabelecido; 
f) dar ciência ao BANCO, imediatamente e por escrito, de qualquer 
anormalidade que verificar na execução dos serviços; g) tomar outras 
providências necessárias à boa execução do objeto deste Convênio. 
CLÁSULA SEXTA – DO RESSARCIMENTO DOS CUSTOS – O 
CONVENIADO se obriga a apresentar relatórios parciais de atividades e 
financeiro, até o quinto dia útil do mês subsequente ao mês de referência, 
sendo que a liberação das parcelas se dará, após a aprovação dos referidos 
relatórios pelo BANCO, em no máximo D+2. Parágrafo Primeiro – Fica 
convencionado que só serão admitidas as despesas diretamente relacionadas 
ao desenvolvimento do Projeto de Trabalho Social citado na CLÁUSULA 
PRIMEIRA, limitadas aos valores nele previstos e aprovados pelo BANCO e 
comprovadas através de documentos fiscais em nome do Órgão Executor. 
Parágrafo Segundo - As despesas não passíveis de comprovação através de 
documento hábil e contábil deverão ser justificadas através de comprovantes 
oficiais. As despesas com prestadores de serviços devem ser comprovadas 
por meio de RPA – Recibo de Pagamento a Autônomo. CLÁUSULA 
SÉTIMA – DAS FORMAS DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS – Os 
recursos referidos na CLÁUSULA TERCEIRA serão liberados pelo 
BANCO na Agência 4272-2 conta corrente nº 24.200-4 do CONVENIADO, 
de movimentação exclusiva para este convênio, de acordo com as condições 
estabelecidas no cronograma físico-financeiro do Projeto de Trabalho Social 
citado na CLÁUSULA PRIMEIRA. Parágrafo Único – A liberação dos 
recursos relativos a cada parcela está condicionada ao aceite do relatório de 
prestação de contas e à execução das atividades previstas no cronograma 
físico-financeiro, conforme estabelecido no ANEXO I. CLÁUSULA 
OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO – O BANCO se reserva o direito de 
acompanhar e avaliar a execução do Projeto de Trabalho Social referido na 
CLÁUSULA PRIMEIRA, através de seus técnicos e/ou de instituição a 
quem delegar tal  competência.  CLÁUSULA NONA - DA 
RESPONSABILIDADE DA CONVENIADA - Serão de exclusiva 
responsabilidade do CONVENIADO os pagamentos dos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais ou de qualquer natureza, decorrentes da 
execução do presente convênio, bem como os encargos resultantes de 
reclamações trabalhistas e de infringências legais cometidas pelo 
CONVENIADO, inclusive os que advierem de prejuízos causados pelos seus 
prepostos junto a terceiros.  CLÁUSULA DÉCIMA – DA 
CONTABILIZAÇÃO - O CONVENIADO obriga-se a contabilizar os 
recursos recebidos na conta de movimentação única vinculada a este 
convênio, conforme legislação fiscal vigente. CLÁUSULA DÉCIMA 
PRIMEIRA – DA COMPROVAÇÃO - Os documentos comprobatórios 
originais das despesas realizadas para a execução do Projeto de Trabalho 
Social, objeto do presente termo, depois de analisados e aprovados pelo 
BANCO, serão arquivados, obrigatoriamente, no respectivo órgão de 
contabilidade do CONVENIADO, ficando à disposição do BANCO, que 
poderá requisitá-los, para exame, quando necessário e para acompanhamento 
administrativo e fiscalização financeira. Parágrafo Único - Caso a conta 
bancária do Órgão Executor citada na CLÁUSULA SÉTIMA, ao fechamento 
contábil deste convênio, apresente saldo, o referido valor será integralmente 
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onde conste a data de início e fim da experiência profissional. Não serão aceitos 
documentos sem a referência expressa das datas, salvo no caso de experiência 
ainda em vigor, onde deverá constar a expressão “até os dias atuais” ou 
equivalente. I.Análise curricular acontecerá no dia 21 e 22/12/2015. 
II.Resultado da SEGUNDA ETAPA será divulgado às 14:00h do dia 
24/12/2015, na Secretaria de Urbanismo - SEURB, Rua Viriato de Medeiros, 
1250, 3° andar / Centro - Sobral - CE. Tel : (88) 3677- 1242. 5.2 - O resultado 
final será composto pela nota da PRIMEIRA ETAPA, juntamente com a 
PONTUAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA que servirá como critério de 
desempate entre os candidatos. 5.3 – O resultado final será divulgado no dia 
29/12/2015, publicado no Impresso Oficial do Município. 5.4 – Constituirão o 
cadastro reserva os candidatos que obtiverem nota de no mínimo 7 (sete) na 
primeira etapa deste edital segundo a disposição das vagas e a ordem 
classificatória. 5.5 - Ocorrendo empate no total de pontos, o desempate 
beneficiará, sucessivamente, o candidato: a) Com maior tempo de experiência 
na função; b) Com maior idade, contados os anos, meses e dias; c) Análise 
curricular. 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 01 (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 da análise 
dos títulos. 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 da Secretaria de Urbanismo do Município de Sobral, 
conforme Portaria publicada no Impresso Oficial do Município; 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, 24 de novembro de 2015. Gizella 
Mello Gomes - Secretária Urbanismo, Patrimônio e Meio Ambiente. 

atuar, promovendo os ajustes necessários, nos aspectos técnicos e funcionais; 
VIII. - Buscar parcerias nas diversas esferas públicas no intuito de viabilizar 
projetos institucionais; IX.- Prestar consultas e orientação sobre 
procedimentos no portal de Convênios do Governo Federal referente à 
execução financeira dos convênios resultantes de projetos elaborados pela 
Secretaria; X. - Providenciar os documentos necessários para o envio dos 
projetos aos órgãos de fomento; XI. - Manter cadastro atualizado dos projetos 
e convênios firmados; 3. DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO 3.1 - 
O candidato aprovado será contratado atendendo aos seguintes requisitos: I. 
Disponibilidade de 30horas semanais para o serviço de assistente social e 40h 
para o serviço de Pedagogo e Assessor de Projetos; II. Ter sua situação 
regularizada junto ao Órgão Fiscalizador de sua categoria profissional. III. 
Ter sido aprovado na Primeira Etapa. 

5. DAS ETAPAS E PROVAS 5.1 - A seleção para as contratações de que 
trata este Edital, consistirá de duas etapas, a seguir descritas: 5.1.1 - 
PRIMEIRA ETAPA, de caráter eliminatório e classificatório, podendo o 
candidato atingir a nota máxima de 10 (dez) pontos, será constituída de 
uma prova objetiva/subjetiva 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 PRIMEIRA ETAPA acontecerá no dia 13/12/2015 de 
09:00 as 13:00. II. Resultado da PRIMEIRA ETAPA será divulgado às 
14:00h do dia 18/12/2015, no pátio da Prefeitura Municipal de Sobral, 
Rua Viriato de Medeiros, 1250, Centro - Sobral - CE. Tel : (88) 3677- 
1180. III. Participarão da SEGUNDA ETAPA somente os candidatos que 
obtiverem a pontuação mínima de 7,0 (sete) pontos. 5.1.2 SEGUNDA 
ETAPA, de caráter classificatório, será constituída pela análise 
curricular, podendo o candidato atingir a pontuação máxima de 21 (vinte 
e um) pontos, conforme quadro abaixo: 

OBS 1: Para contabilizar os pontos referentes a Especialização e ao Estágio 
(itens 'a' e 'h'), será necessário que a declaração, diploma ou certificado venha 
especificado a quantidade de horas. OBS 2: As atividades profissionais 
constantes nos itens 'f' e 'g' deverão ser comprovadas mediante documento 
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as vagas em disputa ou estar cursando o último semestre. 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, IV. Prova de quitação 
das obrigações eleitorais (certidão eleitoral, site www.tse.jus.br); V. 
Apresentação do Diploma ou Declaração Autenticada em papel 
timbrado; VI. Currículo, com cópias dos comprovantes dos títulos, de 
ART/RRT, certificados e declarações e similares. As ART/RRT de cargo 
poderão ser entregues até a data de assinatura do Contrato a ser 
formulado (item 5.1.3). 1.6 O resultado das inscrições deferidas será 
divulgado às 14:00h do dia 09/12/2015, no pátio da Prefeitura Municipal 
de Sobral, Rua Viriato de Medeiros, 1250, Centro - Sobral - CE. Tel : (88) 
3677- 1180. 1.7 Serão consideradas deferidas as inscrições dos 
candidatos que tenham anexado os documentos constantes nas alíneas de 
I a VI do item 1.5. 2. DAS ATRIBUIÇÕES EXERCIDAS PELOS 
PROFISSIONAIS: 2.1 - São responsabilidades do contratado NIVEL 
MÉDIO: 2.1.1 Agente de Posturas do Município: I. Controle de poluição 
visual, cobertura em eventos, controle de ambulantes, cobertura de 
espaços públicos, dentre outros. 2.2 - São responsabilidades do 
contratado NIVEL SUPERIOR: 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 auxiliar as fiscalizações das 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 ou 20 horas semanais (Arquiteto), 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 
na Primeira Etapa.

4.2 – Os candidatos que ficarem no cadastro de reserva serão chamados 
conforme a necessidade da Secretaria de Urbanismo, Patrimônio e Meio 
Ambiente, dando assim a oportunidade aos candidatos que irão se formar 
até julho/2016 concorrerem. 4.3 – As retenções deduzidas do valor bruto 
serão: 4.3.1 Agente de Posturas (Nível Médio): - 3% de ISS ; 11% de 
INSS; 4.3.2 Tecnólogo da Construção Civil – Agente de Obras/Analista 
(Nível Superior) - 3% de ISS ; 11% de INSS; 4.3.3 Arquitetura e 
Engenharia Civil– Agente de Obras/Analista (Nível Superior) - 3% de 
ISS ; 11% de INSS; 7,5% de IRRF. 4.4 – A forma de pagamento se dará 
por empenho, sendo a natureza de despesa como Serviço de Pessoa 
Física/Autônomo. Juntamente com o empenho, terão a Nota Fiscal 
Avulsa e o Recibo. 5. DAS ETAPAS E PROVAS 5.1 - A seleção para as 
contratações de que trata este Edital, consistirá de duas etapas, a seguir 
descritas: 5.1.1 - PRIMEIRA ETAPA, prova de caráter eliminatório e 
classificatório, podendo o candidato atingir a nota máxima de 10 (dez) 
pontos, será constituída de uma prova subjetiva e/ou objetiva onde serão 
verificados os seguintes conhecimentos: 5.1.1.1 NÍVEL MÉDIO: 
5.1.1.1.1 Agente de Obras e Posturas: Código de Obras e Posturas da Lei 
Nº 007 de 1º de Fevereiro de 2000. 5.1.1.2 NÍVEL SUPERIOR: 5.1.1.2.1 
Legislação de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo da Lei Nº 006 de 

PORTARIA N° 033/2015, de 24 de Novembro de 2015. “Nomeia os 
servidores que irão compor a Comissão de Seleção do Edital 006/2015 – 
SEURB” A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE URBANISMO do 
Município de Sobral, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, 
RESOLVE; Art. 1º - Nomear os servidores abaixo para comporem a 
Seleção do Edital 06/2015 – SEURB, que tem como objeto a contratação 
e formação de cadastro de reserva para prestação de serviços temporários 
destinados à execução do trabalho técnico social, assessoria e pedagogia 
no âmbito dos projetos habitacionais e de unidades sanitárias 
desenvolvidas por esta Secretaria. a)Barbara Bezerra de Barros Melo; 
b)Luciana Maria do Nascimento Vasconcelos; c)Manoel Mota Diniz. 
Art. 2º - Determinar que os membros da comissão não receberão 
remuneração para essa atividade. Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na 
data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Publique-
se, Registre-se e Cumpra-se. Gizella Melo Gomes - Secretária 
Urbanismo, Patrimônio e Meio Ambiente. 

EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 007/ 2015 - DISPÕE SOBRE A 
SELEÇÃO PÚBLICA PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO 
RESERVA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO E NÍVEL 
SUPERIOR NAS ÁREAS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA 
CIVIL, TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DESTINADOS A 
EXECUÇÃO DO TRABALHO DE AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO 
DE OBRAS E POSTURAS E ANÁLISE DE PROJETOS 
DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO, 
PATRIMÔNIO E MEIO AMBIENTE. A Secretária de Urbanismo do 
Município de Sobral, no uso das atribuições legais, torna público 
processo de SELEÇÃO PÚBLICA para formação de cadastro reserva de 
PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO E NÍVEL SUPERIOR NAS 
ÁREAS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA CIVIL E 
TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, destinando-os à execução 
do trabalho de auxiliar de fiscalização de obras e posturas e análise de 
projetos desenvolvidos pela Secretaria de Urbanismo, Patrimônio e 
Meio Ambiente. I. DAS INSCRIÇÕES 1.1 - As inscrições serão 
efetuadas com a entrega dos documentos e preenchimento da ficha de 
inscrição na Casa do Cidadão, situada na Rua Cel. José Sabóia, Centro, 
Sobral/CE, no período de 30/11/2015 a 04/12/2015 de 8:00h às 14:00h . 
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 sexo masculino; IV. Estar quite 
com as obrigações eleitorais e em gozo de seus direitos políticos e civis; 
V. Possuir diploma em instituição de ensino reconhecido pelo MEC para 
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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 da análise dos títulos. 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 da Secretaria de Urbanismo do 
Município de Sobral, conforme Portaria publicada no Impresso 
Oficial do Município; 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, 07 de maio de 
2015. Gizella Mello Gomes - Secretária Urbanismo, Patrimônio e 
Meio Ambiente. 

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. I. A PRIMEIRA ETAPA 
acontecerá no dia 13/12/2015 de 09:00 as 13:00. II. Resultado da 
PRIMEIRA ETAPA será divulgado às 14:00h do dia 18/12/2015, no 
pátio da Prefeitura Municipal de Sobral, Rua Viriato de Medeiros, 1250, 
Centro - Sobral - CE. Tel : (88) 3677- 1180. III. Participarão da 
SEGUNDA ETAPA somente os candidatos que obtiverem a pontuação 
mínima de 7,0 (sete) pontos. 

OBS 1: Para contabilizar os pontos referentes a Especialização e ao 
Estágio (itens 'a' e 'h'), será necessário que a declaração, diploma ou 
certificado venha especificado a quantidade de horas. OBS 2: As 
atividades profissionais constantes nos itens 'f' e 'g' deverão ser 
comprovadas mediante documento onde conste a data de início e fim 
da experiência profissional. Não serão aceitos documentos sem a 
referência expressa das datas, salvo no caso de experiência ainda em 
vigor, onde deverá constar a expressão “até os dias atuais” ou 
equivalente. I.Análise curricular acontecerá no dia 21 e 22/12/2015. 
II.Resultado da segunda etapa será divulgado às 14:00h do dia 
24/12/2015, na Secretaria de Urbanismo - SEURB, Rua Viriato de 
Medeiros, 1250, 3° andar / Centro - Sobral - CE. 5.2 - O resultado 
final será composto pela nota da PRIMEIRA ETAPA, juntamente 
com a PONTUAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA que servirá como 
critério de desempate entre os candidatos. 5.3 – O resultado final será 
divulgado no dia 29/12/2015, publicado no Impresso Oficial do 
Município. 5.4 – Constituirão o cadastro reserva os candidatos que 
obtiverem nota de no mínimo 7 (sete) na primeira etapa deste edital 
segundo a disposição das vagas e a ordem classificatória. 5.5 - 
Ocorrendo empate no total de pontos, o desempate beneficiará, 
sucessivamente, o candidato: a) Com maior tempo de experiência na 
função; b) Com maior idade, contados os anos, meses e dias; c) 
Análise curricular. 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 01 (um) ano. 6.2. Durante o prazo 
de validade deste processo seletivo público, os candidatos nele 
aprovados serão convocados com prioridade sobre canditados 
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – AMMA - 
Torna publico que concedeu a LICENÇA DE OPERAÇÃO 
(REGULARIZAÇÃO) N° 331/2015, vencimento em 05/11/2017 a F. J. 
C. LIBERATO - ME, referente à atividades de Hotéis, empresa com 
nome fantasia (HOTEL VITÓRIA), Situada à RUA DOMINGOS 
OLIMPIO, Nº 499, BAIRRO CENTRO no município de Sobral - CE. 
Processo AMMA 4555/2015. Foi determinado o cumprimento da 
legislação ambiental em vigor.

AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – AMMA - 
Torna publico que concedeu a LICENÇA DE OPERAÇÃO 
(RENOVAÇÃO) N° 332/2015, vencimento em 05/11/2017 a A. T. C. 
SOUSA - ME, referente à atividade de comércio varejista de materiais de 
construção não especificados anteriormente tendo como objetivo o 
recolhimento e transporte de resíduos sólidos da construção civil, 
empresa com nome fantasia (RECANTO DAS CONSTRUÇÕES), 
Situada à RUA SEIS, Nº 1142 – QUADRA 13, BAIRRO BETANIA no 
município de Sobral - CE. Processo AMMA 4528/2015. Foi determinado 
o cumprimento da legislação ambiental em vigor.

AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – AMMA - 
Torna publico que concedeu a LICENÇA DE OPERAÇÃO 
(REGULARIZAÇÃO) N° 333/2015, vencimento em 05/11/2017 a A. 
RODRIGUES DE SOUSA PADARIA - ME, referente à fabricação e 
comércio de produtos de padaria e confeitaria, com predominância de 
produção própria, Situada à RUA APOEMA, Nº 455, BAIRRO SINHÁ 
SABÓIA no município de Sobral - CE. Processo AMMA 4544/2015. Foi 
determinado o cumprimento da legislação ambiental em vigor.

AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – AMMA - 
Torna publico que concedeu a LICENÇA DE OPERAÇÃO 
(REGULARIZAÇÃO) N° 334/2015, vencimento em 05/11/2017 a 
MARIA ANTONIA COSTA OLIVEIRA 86202952334, referente às 
atividades de Bares e outros estabelecimentos especializados em servir 
bebidas, Situada à RUA RAIMUNDO TRAJANO, S/N, BAIRRO 
POVOADO ALTO GRANDE – ZONA RURAL no município de Sobral 
- CE. Processo AMMA 4539/2015. Foi determinado o cumprimento da 
legislação ambiental em vigor.

AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – AMMA - 
Torna publico que concedeu a LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 
335/2015, vencimento em 05/03/2017 a D. R. BRAGA - ME, referente à 
(ALTERAÇÃO) da Licença de Operação – Regularização, para 
atividade de fabricação e comércio de produtos de padaria e confeitaria, 
com predominância de produção própria, Situada à RUA DOMINGOS 
OLIMPIO, Nº 164 - BAIRRO CENTRO no município de Sobral - CE. 
Processo AMMA 3852/2015. Foi determinado o cumprimento da 
legislação ambiental em vigor.

AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – AMMA - 
Torna publico que concedeu a LICENÇA DE OPERAÇÃO 
(REGULARIZAÇÃO) N° 336/2015, vencimento em 10/11/2017 a 
ESTETICAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME, referente às 
atividades de Serviços de Instalação, Manutenção e Reparação de 
Acessórios para Veículos Automotores. Situada à RUA CORONEL 
FREDERICO GOMES, Nº 1621, BAIRRO CAMPO DOS VELHOS no 
município de Sobral - CE. Processo AMMA 4526/2015. Foi determinado 
o cumprimento da legislação ambiental em vigor.

AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – AMMA - 
Torna publico que concedeu a LICENÇA DE OPERAÇÃO 
(REGULARIZAÇÃO) N° 337/2015, vencimento em 11/11/2017 a J. B. 
LINHARES BEZERRA - ME, referente à Atividade de restaurantes e 
similares, empresa com nome fantasia (LANCHONETE O BOSCO). 
Situada à RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 327, BAIRRO CENTRO no 
município de Sobral - CE. Processo AMMA 4578/2015. Foi determinado 
o cumprimento da legislação ambiental em vigor.

AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – AMMA - 
Torna publico que concedeu a LICENÇA DE OPERAÇÃO 
(REGULARIZAÇÃO) N° 337/2015, vencimento em 11/11/2017 a J. B. 
LINHARES BEZERRA - ME, referente à Atividade de restaurantes e 
similares, empresa com nome fantasia (LANCHONETE O BOSCO). 

PORTARIA N° 034/2015, de 24 de novembro de 2015. “Nomeia os 
servidores que irão compor a Comissão de Seleção do Edital 007/2015 – 
SEURB” A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE URBANISMO do 
Município de Sobral, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, 
RESOLVE; Art. 1º - Nomear os servidores abaixo para comporem a 
Seleção do Edital 07/2015 – SEURB, que tem como objeto a formação 
de cadastro reserva de PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO E NÍVEL 
SUPERIOR NAS ÁREAS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA 
CIVIL E TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, destinando-os à 
execução do trabalho de auxiliar de fiscalização de obras e posturas, e 
análise de projetos desenvolvidos pela Secretaria de Urbanismo 
Patrimônio e Meio Ambiente. a)Cibelly Oliveira Brandão; b)Emanuel 
Martins Farias Júnior c)Renata de Andrade Lima; Art. 2º - Determinar 
que os membros da comissão não receberão remuneração para essa 
atividade. Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. Publique-se, Registre-se e 
Cumpra-se. Gizella Melo Gomes - Secretária Urbanismo, Patrimônio e 
Meio Ambiente.

AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – AMMA - 
Torna publico que concedeu a LICENÇA DE OPERAÇÃO 
(REGULARIZAÇÃO) N° 329/2015, vencimento em 05/11/2017 a 
LYSSANDRA ROBERT ARAUJO PINHEIRO - ME referente à 
atividade de Hotéis, Comercio Varejista de Mercadorias em Lojas de 
Conveniência e Comercio Varejista de Materiais de Construção em 
Geral, empresa com nome fantasia (LOURA CONSTRUÇÕES AUTO 
POSTO & POUSADA). Empreendimento com área total construída de 
527,46 m², Situada à AV. CLETO FERREIRA DA PONTE, Nº 2350, 
UNIDADE 2, BAIRRO CIDADE PEDRO MENDES CARNEIRO no 
município de Sobral - CE. Processo AMMA 4549/2015. Foi determinado 
o cumprimento da legislação ambiental em vigor.

AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – AMMA - 
Torna publico que concedeu a LICENÇA DE OPERAÇÃO 
(RENOVAÇÃO) N° 330/2015, vencimento em 05/11/2017 a F. DIAS 
GALVÃO JÚNIOR – ME, referente à fabricação e comércio de produtos 
de padaria e confeitaria, com predominância de revenda e produção 
própria, empresa com nome fantasia (PADARIA E CONFEITARIA KI – 
DELICIA), Situada à RUA RAIMUNDO ALVES, Nº 698, BAIRRO 
TERRENOS NOVOS no município de Sobral - CE. Processo AMMA 
4554/2015. Foi determinado o cumprimento da legislação ambiental em 
vigor.
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CONTRUÇÕES LTDA, referente às obras e atividades para Construção 
de Esgotamento Sanitário das Bacias, 18,18-A, 18B, 19, 19-A, 19-B, 20-
A e 21A, PT Nº 0222723-29 implantadas nos Bairros Dom Expedito, 
Sinhá Sabóia, COHAB I e COHAB II, as quais compreendem a 
construção de rede coletora, ligações domiciliares, Estação Elevatória 
(EE) e Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), empreendimento 
situado à RUA PROFESSOR WILSON AGUIAR, Nº 125, BAIRRO 
EDSON QUEIROZ. Processo AMMA 4584/2015. Foi determinado o 
cumprimento da legislação ambiental em vigor.

AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – AMMA - 
Torna publico que concedeu a LICENÇA DE INSTALAÇÃO N° 
093/2015, vencimento em 10/11/2016 a AMERICAN TOWER DO 
BRASIL – CESSÃO DE INFRA –ESTRUTURAS LTDA, referente às 
obras e atividades para construção de uma Estação de Rádio Base (ERB), 
denominada SBL008AT, destinada à telefonia celular. A área do terreno 
que será executada o empreendimento é de 840,00 m², a área locada é de 
700,00 m², á área utilizada será 170,00 m², área permeável de 92,23%, a 
área a ser construída a torre metálica é de 11,33m², equipamento 
(operadora) 1,89 m², perfazendo um total de 13,22 m², conforme Planta 
de Localização anexada ao processo. O empreendimento será 
implantado à Rua Elda Cavalcante Lima, s/n, Distrito de Bonfim no 
município de Sobral-CE, empreendimento situado à RUA 
OLIMPIADAS, Nº 205 – ANDAR 8 – BAIRRO VILA OLIMPIA MO 
MUNICIPIO DE SÃO PAULO - SP. Processo AMMA 4579/2015. Foi 
determinado o cumprimento da legislação ambiental em vigor.

AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – AMMA - 
Torna publico que concedeu a LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
(REGULARIZAÇÃO) N° 094/2015, vencimento em 11/11/2017 a D. 
DE MESQUITA - ME, referente às obras e atividades para 
construção/reforma de uma edificação de uso comercial – Padaria e 
Confeitaria. Assim a área construída existente corresponde a 99,10 m², a 
área construída ampliada de 10,77 m², a área construída total de 109,87 
m², empreendimento situado à RUA ORIANO MENDES, Nº 682, 
BAIRRO CENTRO. Processo AMMA 4514/2015. Foi determinado o 
cumprimento da legislação ambiental em vigor.

AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – AMMA - 
Torna publico que concedeu a LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
(REGULARIZAÇÃO) N° 095/2015, vencimento em 19/11/2017 a 
PAULO MOACILIO MELO, referente ao Projeto de construção de uma 
edificação comercial, com área total construída de 1.132,55 m², 
localizada à Rua José Lopes Ponte, S/N, Bairro Dom Expedito, 
empreendimento situado à RUA JOSÉ PONTES, S/N, BAIRRO DOM 
EXPEDITO. Processo AMMA 4582/2015. Foi determinado o 
cumprimento da legislação ambiental em vigor.

AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – AMMA - 
Torna publico que concedeu a LICENÇA DE INSTALAÇÃO N° 
096/2015, vencimento em 18/11/2017 a LUICY FARDAMENTOS 
LTDA - ME, referente ao Projeto para construção de uma edificação 
comercial (galpão), com área total de 3.500,00 m² e área construída é de 
730,50 m², construção situada à Av. Cleto Ferreira da Ponte, nº 2250, 
Bairro Cidade Pedro Mendes Carneiro, empreendimento situado à AV. 
ANTÔNIO DE ALBUQUERQUE LOPES, Nº 305, BAIRRO JUNCO. 
Processo AMMA 4586/2015. Foi determinado o cumprimento da 
legislação ambiental em vigor.

AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – AMMA - 
Torna publico que concedeu a LICENÇA PRÉVIA N° 031/2015, com 
vencimento em 04/11/2016, a LUICY FARDAMENTOS LTDA - ME, 
referente à construção de um galpão comercial, medindo uma área 
construída de 730,50 m², localizado na Av. Cleto Ferreira da Ponte, nº 
7790, Bairro Cidade Pedro Mendes, empreendimento situado a AV. 
ANTÔNIO DE ALBUQUERQUE LOPES, Nº 305, BAIRRO JUNCO. 
Processo AMMA 4530/2015. Foi determinado o cumprimento da 
legislação ambiental em vigor.

PORTARIA Nº464/2015-SEGES - A SECRETÁRIA DA 
AGRICULTURA E PECUÁRIA, no uso de suas atribuições legais, 
conforme delegação de competência conferida pela alínea “d” do Art. 1º 

Situada à RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 327, BAIRRO CENTRO no 
município de Sobral - CE. Processo AMMA 4578/2015. Foi determinado 
o cumprimento da legislação ambiental em vigor.

AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – AMMA - 
Torna publico que concedeu a LICENÇA DE OPERAÇÃO 
(RENOVAÇÃO) N° 338/2015, vencimento em 11/11/2017 a 
FORTALEZA DAS BATERIAS LTDA, referente à atividade de 
fornecimento em atacado de baterias acumuladoras, empreendimento 
situado à RUA TRAVESSA JOÃO ADEODATO, Nº 55 A, BAIRRO 
CENTRO no município de Sobral - CE. Processo AMMA 4590/2015. 
Foi determinado o cumprimento da legislação ambiental em vigor.

AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – AMMA - 
Torna publico que concedeu a LICENÇA DE OPERAÇÃO 
(RENOVAÇÃO) N° 339/2015, vencimento em 11/11/2017 a L. A. 
DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS LTDA, referente à atividade de 
comercio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP), em um depósito 
contemplando uma área total de 1.419,00 m² e contemplando uma área 
construída de 189,05 m², empreendimento situado à RUA JUCÁ 
PARENTE, Nº 119, BAIRRO JUNCO no município de Sobral - CE. 
Processo AMMA 4556/2015. Foi determinado o cumprimento da 
legislação ambiental em vigor.

AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – AMMA - 
Torna publico que concedeu a LICENÇA DE OPERAÇÃO 
REGULARIZAÇÃO N° 340/2015, vencimento em 12/11/2017 a F. S. S. 
HOLANDA MAGALHÃES - ME, referente à atividade de fabricação de 
acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção. 
Empreendimento está situado em um terreno irregular designado por 
área do terreno de 551,95 m² e área construída de 424,85 m², conforme 
Planta do Projeto anexado ao processo, empreendimento situado à RUA 
EUFRAZINO BASTOS, Nº 94, DISTRITO DE TAPERUABA no 
município de Sobral - CE. Processo AMMA 4546/2015. Foi determinado 
o cumprimento da legislação ambiental em vigor.

AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – AMMA - 
Torna publico que concedeu a LICENÇA DE OPERAÇÃO 
(AMPLIAÇÃO) N° 341/2015 , vencimento em 18/11/2017 a C. A. DE 
LIMA TRANSPORTES - ME, referente à Licença de Operação - 
Ampliação para atividade de transporte de resíduos provenientes dos 
serviços de saúde das empresas, hospitais, clínicas e congêneres e de 
resíduos sólidos comuns – CLASSE D, empresa localizada à Rua Hugo 
Alfredo Cavalcante, nº 1259, Bairro Padre Ibiapina, empreendimento 
situado à RUA HUGO ALFREDO CAVALCANTE, Nº 1259 – BAIRRO 
PADRE IBIAPINA no município de Sobral - CE. Processo AMMA 
4606/2015. Foi determinado o cumprimento da legislação ambiental em 
vigor.

AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – AMMA - 
Torna publico que concedeu a LICENÇA DE INSTALAÇÃO N° 
091/2015, vencimento em 09/10/2017 a CONSTRUTORA MÃE 
RAINHA LTDA, referente para implantação do Sistema de Produção e 
Tecnologias Agregadas – ECOFARM, numa área de 8,73 hectares, 
empreendimento situado à ESTRADA SOBRAL/MARRECAS. 
Processo AMMA 4387/2015. Foi determinado o cumprimento da 
legislação ambiental em vigor.

AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – AMMA - 
Torna publico que concedeu a LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
(REGULARIZAÇÃO) N° 092/2015, vencimento em 04/11/2017 a P. B. 
CONTRUÇÕES LTDA, referente às obras e atividades para Construção 
de Esgotamento Sanitário das Bacias, 18,18-A, 18B, 19, 19-A, 19-B, 20-
A e 21A, PT Nº 0222723-29 implantadas nos Bairros Dom Expedito, 
Sinhá Sabóia, COHAB I e COHAB II, as quais compreendem a 
construção de rede coletora, ligações domiciliares, Estação Elevatória 
(EE) e Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), empreendimento 
situado à RUA PROFESSOR WILSON AGUIAR, Nº 125, BAIRRO 
EDSON QUEIROZ. Processo AMMA 4584/2015. Foi determinado o 
cumprimento da legislação ambiental em vigor.

AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – AMMA - 
Torna publico que concedeu a LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
(REGULARIZAÇÃO) N° 092/2015, vencimento em 04/11/2017 a P. B. 
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EXTRATO DE LICITAÇÃO - ESTADO DO CEARÁ- PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SOBRAL – EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
054/2015 –BB N. 611267-  Aviso de Licitação – Comissão Permanente de 
Licitação - Data de Abertura: 09/ 12 /2015, às 10:00 h (Horário de 
Brasília) – OBJETO: : Registro de preços para futuras e eventuais 
aquisições de 04 (quatro) veículos tipo “Ambulância”, destinados aos 
usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), da Secretaria da Saúde do 
Munícipio de Sobral/CE. Valor do Edital: Gratuito. INFORMAÇÕES: 
Site: www.sobral.ce.gov.br, (ACESSE – LICITAÇÕES) e à Rua Viriato 
de Medeiros, 1.250, 4º andar. Fone: (88) 3677-1157 e 1254, Sobral-CE, 
25/11/2015. A Pregoeira – Denise Dias Araújo Vasconcelos.

EXTRATO DE LICITAÇÃO - ESTADO DO CEARÁ- PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SOBRAL – EDITAL  DO PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 052/2015– (611256)  Aviso de Licitação – Comissão Permanente de 
Licitação. Data de Abertura: 09/12/2015, às 10:00 h OBJETO: Aquisição 
de Material Expediente. A licitação tem o objetivo para composição da 
estruturação da estação da juventude, coordenada pela Coordenadoria de 
Juventude, ligada ao Gabinete do Prefeito de Sobral. Valor do Edital: 
Gratuito. INFORMAÇÕES: Site: www.sobral.ce.gov.br, (ACESSE – 
LICITAÇÕES) e à Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4º andar. Fone: (88) 
3677-1157 e 1254, Sobral-CE, 25/11/2015. A Pregoeira – Silvana Maria 
Paiva Carneiro.

EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por seu Chefe de Gabinete o 
Sr. LUCIANO DE ARRUDA COELHO FILHO. CONTRATADO: BOM 
VIZINHO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, representado 
pelo Sr. JOÃO BOSCO PINHEIRO ALVES. OBJETO: Aquisição de 
produtos alimentícios destinados à suprir demanda do Gabinete do 
Prefeito do Município de Sobral por ocasião das reuniões  setoriais com o 
público interno e representantes da sociedade. MODALIDADE: Pregão 
Presencial nº 158/2015. VALOR: R$ 37.399,62 (Trinta e sete mil 
trezentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos). 
GESTOR/FISCALIZAÇÃO: Walden Angelim Arcanjo Júnior. PRAZO 
DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência será até 31 (trinta e um) de 
dezembro de 2015, contatos a partir da data da publicação de seu extrato 
no IOM.  DATA: 06 de novembro de 2015.    

EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por sua Secretaria de 
Urbanismo, Patrimônio e Meio Ambiente a Sra. GIZELLA MELO 
GOMES. CONTRATADO: JOANA PAULA S. OLIVEIRA-ME, 
representado pela Sra. JOANA PAULA SOUSA OLIVEIRA. OBJETO: 
Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de materiais de 
construção para 20 (vinte) unidades habitacionais, destinados ao projeto 
de melhorias emergenciais do Município de Sobral-CE. 
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 151/2015. VALOR: R$ 62.000,00 
(Sessenta e dois mil reais). GESTOR/FISCALIZAÇÃO: José Peregrino 
Frota Neto, Engenheiro Civil da Secretaria de Urbanismo, Patrimônio e 
Meio Ambiente do municipio de Sobral. PRAZO DE VIGÊNCIA: O 
prazo de vigência será de 12 (doze) meses contados a partir da data de 
publicação de seu extrato no IOM – Impresso Oficial do Município.  
DATA: 17 de novembro de 2015.    

EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por sua Secretaria da Cultura e 
do Turismo a Sra. ELIANE MARIA RIBEIRO ALVES LEITE. 
CONTRATADO: LEILA MARA DE VASCONCELOS-ME, 
representado pela Sra. LEILA MARA DE VASCONCELOS. OBJETO: 
Contratação de empresa (s) especializada (s) para fornecimento de cafés 
da manhã, coquetéis, jantares e lanches destinados aos eventos 
promovidos pela Secretaria da Cultura e do Turismo de Sobral (LOTES 
01 e 02). MODALIDADE: Pregão Presencial nº 156/2015. VALOR: R$ 
53.350,00 (Cinquenta e três mil trezentos e cinqüenta reais). 
GESTOR/FISCALIZAÇÃO: Ana Delizier de Sousa – Coordenadora de 
Ação Cultural da Secretaria da Cultura e do Turismo do Municipio de 
Sobral. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência será até o fim do 
mês de dezembro de 2015, contado a partir da data da publicação de seu 
extrato de contrato no Impresso Oficial do Município – IOM.  DATA: 13 
de novembro de 2015.

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. 0734215 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) OSEAS MACEDO PINTO JUNIOR, ocupante do 
cargo de Agrônomo, Matrícula Nº 8437, lotado na Secretaria da 
Agricultura e Pecuária deste Município, 03 (três) meses da LICENÇA 
PRÊMIO, referente ao período aquisitivo de 26 de junho de 2008 à 26 de 
junho de 2013 a que faz jús, à ser gozada no período de 01 de novembro de 
2015 à 29 de janeiro de 2016. Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA 
GOMES JÚNIOR, em 14 de outubro de 2015. LUIZA LUCIA DA SILVA 
BARRETO - Secretária da Agricultura e Pecuária. 

ATO Nº 14.087/2015-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 1196 de 07 de fevereiro de 
2013, RESOLVE: Conceder o desligamento por motivo de falecimento, 
do Sr. JOSÉ TUPINAMBÁ PONTES CAMILO - Matrícula 17887 – na 
data de 30/10/2015, ocupava o cargo de Provimento em Comissão de 
Chefe de Serviços II - DAS 02, lotado na Secretaria da Segurança e 
Cidadania deste Município. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ 
EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 11 de novembro de 2015. 
JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO - Prefeito 
Municipal - EDDER SIDNEY P. V. DE MORAES - Secretário da 
Segurança e Cidadania.

PORTARIA Nº 161/2015 – 24/11/2015 – SCS - A SECRETARIA DA 
SEGURANÇA E CIDADANIA, no uso de suas atribuições legais que lhe 
confere o Art. 1°, inciso IX, alínea “g”, da Lei Municipal n° 1.196 de 07 de 
fevereiro de 2013 e, Considerando, que cabe à administração nos termos 
do disposto nos artigos 58, inc. III e 67 da Lei 8.666, de 21 de junho de 
1993, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados 
através de um representante da secretaria; Considerando, que a 
administração deve manter fiscal formalmente designado durante toda a 
vigência dos contratos celebrados pela secretaria; Considerando, a 
celebração de Contratos destinados às ações e atividades de segurança e 
cidadania, bem como defesa civil e apoio às forças de segurança no 
Município de Sobral, através da Secretaria de Cidadania e Segurança - 
SCS; Considerando, que as principais atribuições do Gestor Contratual 
são: I - Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais 
assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços 
prestados ao município de Sobral; II - Verificar se a entrega de materiais, 
execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e 
quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento 
contratual e instrumento convocatório; III – Acompanhar, fiscalizar e 
atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas; IV – 
Indicar eventuais glosas das faturas. RESOLVE: Art. 1º - Designa o 
servidor Francisco Rinaldo Nogueira Araújo, nº funcional 8367, para 
acompanhar e fiscalizar, o contrato nº 140/2015 – no âmbito da Secretaria 
da Segurança e Cidadania, cujo objeto é o serviço de abastecimento de 
água potável via caminhão tanque alugado para atender a população 
afetada pela seca na região norte do Ceará, mais especificamente no 
município de Sobral/Ce. Art. 2º - Determinar que o Gestor ora designado, 
deverá: I – zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro 
próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, 
submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as 
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei. II – 
avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados pelas 
CONTRATADAS, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e 
durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade 
superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas. III- 
atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas 
aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para 
pagamento. Art.3º - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se. 
Art.4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficam 
revogadas as disposições em contrário. Publique-se, registre-se e 
cumpra-se. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES 
FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 24 de novembro de 2015. EDDER 
SIDNEY P. V. DE MORAES - Secretário da Cidadania e Segurança. 
CIÊNCIA DO SERVIDOR DESIGNADO - Declaro que estou ciente da 
designação de fiscal, ora atribuída, e das funções que são inerentes em 
razão da função. FRANCISCO RINALDO NOGUEIRA ARAÚJO. 
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA
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 SECRETARIA DA GESTÃO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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