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PRONUNCIAMENTO DO PREFEITO POR OCASIÃO DA ABERTURA DO 
ANO LEGISLATIVO DE 2022 NA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Vereadores de Sobral, Vicente de 
Paulo Albuquerque, Excelentíssimas Senhoras Vereadoras, Excelentíssimos Senhores 
Vereadores, demais autoridades presentes, Senhores e Senhoras que acompanham 
esta sessão por meio das redes de comunicação da Câmara Municipal de Sobral

No dia de hoje, submeto à consideração dessa Insigne Casa Legislativa a Mensagem do 
ano de 2022, em obediência ao que preceitua o inciso VIII, do Art. 66, da Lei Orgânica do 
Município de Sobral, bem como em virtude do imenso respeito e apreço que possuo pelo 
legislativo sobralense, que tão bem representa a nossa honrada sociedade e exerce um 
papel primordial no acompanhamento e na consolidação das políticas públicas, contribuindo 
para a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e solidária.

A Mensagem em apreço apresenta um balanço das principais ações desenvolvidas pelo 
Poder Executivo do Município de Sobral no ano de 2021, apontando os resultados e avanços 
alcançados no primeiro ano do segundo mandato que a mim foi confiado pelos sobralenses. 

O ano de 2021 já se iniciou com o prelúdio de uma segunda onda do coronavírus, que veio 
a se concretizar a partir do mês de março do mesmo ano. Com isso, o primeiro ano do meu 
segundo mandato teve início com 05 grandes desafios:

• Reforçar as medidas para contenção da proliferação do coronavírus e com isso
preservar a vida dos nossos pares;

• Aumentar a estrutura da nossa rede de atenção à saúde para atender a todos e
todas que precisassem dela se socorrer e com isso salvar vidas;

• Iniciar o processo de vacinação de toda a população sobralense, por entender como
sendo a única medida encontrada pela ciência, até então, capaz de conter o avanço
do coronavírus e preservar vidas;

• Estabelecer auxílios para apoiar as parcelas da sociedade mais afetadas pela
pandemia;

• Adotar ações de estímulo à recuperação econômica.

Como se denota, o enfrentamento à pandemia não cessou em nenhum momento desde 
o primeiro caso detectado em Sobral, ainda no ano de 2020. Durante todo esse período e
ainda com mais afinco no ano de 2021, o Governo Municipal atuou de forma incisiva para
mitigar os efeitos da pandemia. As ações vão muito além da saúde, tendo sido propiciado um 
suporte social e econômico para as parcelas da sociedade mais vulneráveis, beneficiando
milhares de pessoas em nossa cidade.

Para todas estas ações sempre pude contar com o apoio incessante dessa Egrégia Casa 
Legislativa, que tem por dever, missão e vocação representar os interesses da nossa 
população. E por isso deixo aqui a minha gratidão!

No campo da saúde, aumentamos o número de leitos destinados a atender, exclusivamente, 
os pacientes acometidos pelo coronavírus. Em janeiro de 2021, a rede de atenção hospitalar 
de Sobral contava com 40 leitos de UTI-Covid e passamos para 174 leitos, representando 
um aumento de 435%, medida essa primordial para que o máximo de vidas pudessem ser 
salvas.

Foram prorrogadas as intervenções de 02 hospitais, os quais atenderam, inicialmente e 
exclusivamente, pacientes com a Covid-19. Para a manutenção dos dois hospitais, foram 
dispendidos mais de R$ 28 milhões de reais no ano de 2021.

Também iniciamos a vacinação contra a Covid-19. No dia 18 de janeiro de 2021, a Agente 
Comunitária de Saúde, Sra. Ana Maria do Nascimento, de 64 anos, foi a primeira pessoa a 
receber a vacina em Sobral. Após, o processo de vacinação avançou de forma acelerada.
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Contando com 40 pontos fixos de vacinação e realizando cerca de 22 drive-thrus de 
vacinação, a Secretaria Municipal da Saúde aplicou mais de 380 mil doses da vacina, fazendo 
com que no dia 31 de dezembro de 2021 Sobral alcançasse a marca de 85,3% da população 
totalmente vacinada, ou seja, com o ciclo completo de imunização contra a Covid-19. Dos 
365 dias do ano de 2021, foram realizadas vacinações em 290 dias do ano.

Também foram realizados mais de 73 mil testes de Covid, além de 229.942 atendimentos 
médicos, 329.780 atendimentos de enfermagem, 66.608 atendimentos odontológicos, bem 
como 469.824 visitas domiciliares pelos Agentes Comunitários de Saúde. Além disso, foram 
disponibilizados quase 39 milhões de medicamentos em toda rede de atenção à saúde 
gerenciada pelo Município de Sobral.

Todas essas ações foram realizadas sempre pautadas na ciência, valendo-se de dados 
científicos e estatísticos, em articulação com as ações que vem sendo desenvolvidas pelo 
Governo do Estado do Ceará nessa seara.

No campo social, foi lançado um pacote de medidas emergenciais visando ajudar a 
população sobralense. As medidas tiveram impacto financeiro de R$ 16 milhões de reais, 
entre as quais podemos destacar:

• Ampliação de 50 para 1.408 famílias atendidas pelo Cartão Sobral;

• Concessão de auxílio financeiro de R$ 200,00 a R$ 600,00 reais para: taxistas,
mototaxistas, motoristas distritais e escolares, catadores de lixo, ambulantes,
permissionários do Mercado Público, profissionais do setor artístico e entidades
religiosas;

• Distribuição de mais de 3.500 cestas básicas;

• Distribuição de mais de 2.400 vales gás;

• Entrega de mais de 27.000 kits com itens da alimentação escolar para famílias de
estudantes matriculados nas escolas municipais;

• Isenção da tarifa de água para mais de 50.000 usuários dos serviços do SAAE

Na seara da economia e do apoio à recuperação das empresas dos efeitos da pandemia, a 
Prefeitura de Sobral:

• Prorrogou o pagamento das taxas de Licença para Funcionamento, Registro e
Inspeção Sanitária e Licenciamento Ambiental;

• Prorrogou o vencimento de todos os Alvarás de Funcionamento, Alvarás Sanitários e
Licenças de Operação Ambiental;

• Concedeu isenção da conta de água por 2 meses para Empresas do segmento de
bares e restaurantes devidamente cadastrados.

Foi lançando o maior programa de refinanciamento de débitos junto ao fisco municipal da 
história de Sobral, o Refisol, onde:

• Foram perdoados débitos no valor de até R$ 500,00 vencidos até o dia 31 de
dezembro de 2015, onde quase 6 mil contribuintes foram beneficiados e mais de R$
7 milhões de reais foram remidos;

• Foi oferecido, para os demais débitos, o perdão de até 100% dos valores devidos a
título de juros e multa, possibilitando, ainda, o parcelamento do débito em até 30
meses, onde foi concedido mais de R$ 11 milhões reais de descontos em multas,
juros e correção monetária;

• No período, foram realizados mais de 5.800 atendimentos no maior programa de
Refinanciamento de Dívidas de Sobral (Refisol).
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A ação também trouxe benefícios para a recuperação fiscal do Município, onde foram 
negociados mais de R$ 13 milhões de reais, dos quais quase R$ 8 milhões de reais já 
retornaram aos cofres públicos. De todos os programas de refinanciamento lançados pelo 
Município de Sobral, esse é o maior valor recuperado na história.

A Prefeitura de Sobral também lançou o Programa “Mais Emprego, Mais Sobral” que tem o 
objetivo de amenizar o impacto financeiro da pandemia do novo coronavírus nas famílias 
sobralenses. Foram geradas 1.000 vagas de emprego temporário nas diversas áreas de 
atuação dos órgãos e entidades que compõem o Poder Executivo Municipal, onde foi 
investido mais de R$ 10 milhões de reais na geração de emprego e renda, com atendimento 
prioritário para mulheres que são chefes de família.

Outras ações também foram desenvolvidas fora do campo de combate aos efeitos da 
Covid-19. A Prefeitura de Sobral não parou!

Na Educação, tivemos o retorno às aulas presenciais, a partir do dia 1º de setembro de 2021, 
com a adoção de todos os cuidados necessários e seguindo protocolos rígidos de segurança 
sanitária. A esta altura, quase que a totalidade dos professores da rede pública municipal 
de ensino já se encontravam vacinados. Foram distribuídos kits para aos alunos, incluindo 
máscaras e álcool em gel, bem como adotado protocolo específico para o transporte escolar 
e para a alimentação, a fim de garantir que fosse mantido o distanciamento necessário.

Em 2021, também inauguramos mais 08 unidades de ensino e 2 anexos, representando 
um investimento de R$ 16 milhões de reais em recursos municipais e estaduais. Juntas, 
atendem a mais de 2.500 estudantes. Com as novas unidades, Sobral passou a ter 143 
unidades escolares distribuídas em todo o município.

Os alunos da rede pública municipal de ensino também participaram do Programa 
Internacional de Avaliação de Estudantes – Pisa para Escolas pela terceira vez. No total, 
1.299 estudantes de 17 escolas públicas realizaram a avaliação.

A educação de Sobral também conquistou, pela quarta vez consecutiva, o 1º lugar no Índice 
de Oportunidades da Educação Brasileira IOEB 2021. Com nota 6,7, Sobral superou as 
médias estadual e nacional.

Além disso, nossa educação também foi notícia internacional no jornal britânico Financial 
Times e na revista britânica The Economist, onde foram destacados os avanços da educação 
de Sobral e elencado boas práticas sobre o que um município brasileiro pode ensinar ao 
mundo sobre educação.

Os nossos excelentes resultados na educação são fruto de um planejamento de longo prazo, 
com foco em resultados e na valorização do profissional do magistério. O investimento 
incessante na formação dos profissionais da educação e na estruturação da nossa rede de 
ensino público tem feito de Sobral referência para o mundo.

Na saúde, inauguramos mais 02 Centros de Saúde da Família, nos bairros Campo dos Velhos 
e Sinhá Saboia, com um investimento de mais de R$ 3 milhões de reais. Com os novos 
equipamentos, Sobral passa a contar com 37 Centros de Saúde da Família distribuídos na 
sede e nos distritos.

Também iniciamos a instalação do 1º Hospital Público do Município de Sobral, o Hospital 
Municipal Dr. Estevam, que foi objeto de intervenção do Município e está sendo adquirido 
por meio de parceria firmada com o Governo do Estado do Ceará. Aos poucos, o Hospital 
vem sendo estruturado. No dia 09 de dezembro de 2021, nasceu a bebê Raylla Isadora na 
nova maternidade da unidade hospitalar, que recebeu o título de princesa do HDE por ter 
sido a primeira criança a nascer no hospital na gestão da Secretaria Municipal da Saúde, 
marcando um período de mudanças e iniciando uma nova história da maternidade do 
Hospital Municipal Dr. Estevam.
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Além disso, o Hospital Municipal Dr. Estevam recebeu o 1º tomógrafo do Município de 
Sobral.

No esporte, foram inaugurados mais 3 Areninhas e 2 Quadras Poliesportivas. Agora, 
Sobral conta com 11 Areninhas. Essa inciativa, além de contribuir para o fomento das 
atividades esportivas, também é um fator importante de prevenção social, uma vez que tais 
equipamentos estão instalados em áreas de vulnerabilidade da nossa cidade, razão pela 
qual tem por objetivo atuar na prevenção da violência, por meio da garantia do acesso às 
políticas públicas, notadamente às de inserção no esporte.

No dia 12 de outubro de 2021, inauguramos a Vila Olímpica de Sobral, que figura como o 
maior complexo esportivo do interior do Ceará, contando com pista de atletismo; quadra 
poliesportiva; piscina de saltos ornamentais e nado sincronizado; piscina olímpica; campo 
de futebol; quadra de areia; sala de karatê; sala de jiu-jitsu, sala de Breakdance, além de 
diversas outras atividades que podem ser implantadas no local. A Vila Olímpica de Sobral é 
um equipamento que visa incentivar a prática de atividades físicas e de lazer, valorizando a 
cultura esportiva e auxiliando a formação cidadã dos jovens e adolescentes.

Na seara da infraestrutura urbana, inauguramos 15 praças no ano de 2021, além de executar 
mais de 100 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica, contribuindo, assim, para 
a melhoria e o bem-estar da população sobralense. Está em execução, ainda, as obras 
do sistema de esgotamento sanitário dos bairros José Euclides, Cidade Pedro Mendes de 
Carneiro, Domingos Olímpio e Padre Ibiapina, representando um investimento de R$ 58 
milhões de reais, beneficiando mais de 18 mil pessoas.

Iniciamos, em 2021, a 5ª etapa do projeto de modernização da iluminação pública da cidade 
com a substituição de luminárias a vapor por LED. Ao todo, cerca de 4.000 luminárias de 
LED foram instaladas.

Na mobilidade urbana, foram adquiridos mais 08 ônibus para o Transol – transporte urbano 
público mantido pela Prefeitura de Sobral -, com a implantação de 03 novas linhas, são 
elas: Cohab III - Centro; Cidade Universitária I e II; Sinhá Saboia - Centro via Belchior. Em 
todo o ano de 2021 mais de 700 mil pessoas utilizaram as linhas do Transol, pagando uma 
passagem de apenas R$ 1 real. Atualmente as linhas do Transol percorrem 27 bairros do 
Município, com uma cobertura de 70% da sede de Sobral.

Ainda no campo da mobilidade, foram revitalizadas 02 ciclovias e inauguradas 02 ciclofaixas, 
totalizando 25,4 km de extensão da malha cicloviária de Sobral.

Já no âmbito da segurança preventiva, foram realizados: cursos de formação com oferta de 
mais de 400 vagas; renovação da frota de viaturas com mais 14 veículos novos; aquisição 
de uniformes e equipamentos, com um investimento de mais de R$ 1.2 milhões de reais; 
Lançamento do novo concurso público, onde serão convocados 100 novos Guardas 
Municipais, representando um aumento de mais de 38% do efetivo atual.

Na limpeza pública, foram inauguradas, em parceria com o Governo do Estado do Ceará, 
03 Centrais Municipais de Reciclagem que são compartilhadas com as associações de 
catadores. Também entregamos 06 novos caminhões compactadores. Agora, Sobral 
conta com 21 veículos destinados, exclusivamente, para o recolhimento de lixo da cidade, 
deixando-a cada vez mais limpa.

Por fim, merecem igualmente destaque os resultados e prêmios que Sobral vem 
conquistando no campo da gestão pública, pois demonstra que a administração municipal 
vem cada vez mais se modernizando e trabalhando na profissionalização dos seus serviços, 
nos mais diversos setores.

Sobral conquistou o 1º lugar no ranking divulgado pela Controladoria Geral da União (CGU) 
dos municípios com contas e informações mais transparentes do Brasil, onde obteve a nota 
máxima (10.0).
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Nossa gestão figurou ainda em 1º lugar nos seguintes dados: (1) No Índice Comparativo de 
Gestão Municipal (ICGM), realizado pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do 
Ceará (IPECE), que avaliou todos os 184 municípios cearenses; (2) No Índice de Efetividade 
da Gestão Municipal (IEGM), que é medido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará 
(TCE/CE).

Outrossim, no Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), que foi criado com o objetivo 
de acompanhar a evolução dos municípios brasileiros e é utilizado como metodologia do 
Prêmio Band Cidades Excelentes - que é uma iniciativa do grupo Bandeirantes em parceria 
com o instituto Aquila - , o Município de Sobral obteve a maior nota de todos os municípios 
do Estado do Ceará que foram avaliados.

Diante do que expus, destaco que a mensagem que ora apresento figura como a minha 
prestação de contas para a sociedade, que faço perante esta ínclita Casa Legislativa, das 
principais ações realizadas pela Prefeitura de Sobral no ano que passou. Sendo esta 
dividida em três partes: (1) Medidas de enfretamento à pandemia da Covid-19; (2) Principais 
destaques de cada área; (3) Indicadores fiscais e de resultados da gestão pública municipal.

Outrossim, insta destacar, que todos esses resultados demonstram que esta gestão não 
tem medido esforços para fazer de Sobral uma cidade melhor para se viver, corroborando 
o compromisso que tenho com as pessoas deste Município.

Sobral é um município de cidadãos orgulhosos! Orgulhosos por pertencerem a esta 
cidade, pelas conquistas e resultados alcançados. Eu, como filho daqui que sou, também 
compartilho desse mesmo sentimento. E mais, como também servidor público, levo comigo 
o sentimento de servir, de servir a minha cidade.

Desse mesmo sentimento também coadunam comigo todos que fazem parte da minha 
gestão, a Vice-Prefeita, Christianne Coelho, que, como eu, foi eleita pela população, os 
Secretários Municipais e todos os servidores que trabalham incansavelmente para servir 
da melhor forma possível aqueles que nos confiaram esse lugar, os sobralenses. Esse é o 
nosso dever, a nossa missão.

Dito isto, renovo meus votos de estima e consideração por todos os membros desta Casa 
Legislativa convicto de que sempre poderei contar com o apoio de Vossas Excelências para 
tornar Sobral uma cidade ainda melhor, pois somos uma cidade de pessoas resilientes, 
determinadas e inventivas. 

IVO FERREIRA GOMES

Prefeito
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AÇÕES DE 
ENFRENTAMENTO À COVID-19

Como forma de combater a pandemia do novo coronavírus, a 
Prefeitura de Sobral continua com suas ações de prevenção no 
ano de 2021. Além de investimentos na área da saúde, também 
foi criado um pacote de medidas emergenciais para 
amenizar os efeitos da Covid-19 para a população local.

60 leitos de 
enfermaria
para tratamento de 
pacientes com COVID-19.

30 leitos
de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI).

73.675 testes 
realizados em 2021.

Para atender melhor a população, a Secretaria Municipal da Saúde garantiu:

DESTAQUES 2021
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Ampliação 
no horário de 
funcionamento
dos postos de 
saúde.

Sobral possui, 
atualmente,
4 Centros de Saúde 
da Família (CSF) 
com atendimento 
à população até as 
19h, de segunda à
sexta-feira.

A Prefeitura de Sobral realizou intervenção em 2 hospitais 
para o tratamento contra o coronavírus no município.

Hosp. Municipal Doutor Estevam Hosp. de Campanha Doutor Francisco Alves

AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19
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SOBRAL INICIA
A VACINAÇÃO
A campanha de vacinação 
iniciou em Sobral em 2021 
e segue o cronograma 
indicado pela Secretaria 
Municipal da Saúde (SMS).

No dia 18 de janeiro, a Agente
de Saúde Ana Maria do
Nascimento, de 64 anos,
foi a primeira pessoa 
de Sobral a receber 
a  vacina contra o novo 
coronavírus. 

Primeira pessoa 
vacinada em Sobral
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Foram 
realizados
22 drive-thrus 
de vacinação.

Centros de Saúde da Família;   

Centro de Educação a Distância; 

Universidade Federal do Ceará.

40 pontos fixos de 
vacinação em Sobral 
em 2021, entre eles:   

Mais de 380 mil doses da vacina foram 
aplicadas, sendo, 171.761 mil da 
primeira dose,157.797 mil da segunda 
dose, 43.892 mil da dose de reforço e 
4.930 mil da dose única. 
Atualizado às 18h - 30.12.2021
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O sorteio foi 
transmitido ao 
vivo pelas redes 
sociais da Prefeitura 
de Sobral.

Na ocasião, foram sorteados 
motos 0km, TVs, celulares, vale-

compras, curso profissionalizante 
e internet grátis.

Em agosto de 2021, 
foi criada a campanha  

“Vacinou, Acelerou”,
visando incentivar a 

população a tomar a 
segunda dose da vacina 

contra a Covid-19.

Foram 
sorteados
41 prêmios

Participaram 
do sorteio 
141.234 mil 
pessoas

DESTAQUES 2021
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AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19

MEDIDAS DE APOIO À POPULAÇÃO  

SOBRALENSE
Para amenizar os efeitos da pandemia do coronavírus, um pacote de 
medidas emergenciais visando ajudar a população sobralense foi lançado 

em 2021. As medidas tiveram impacto financeiro de R$ 16 milhões.

Houve a ampliação de 
50 para 1.408 famílias 
atendidas pelo Cartão 

Sobral. O recurso era destinado 
à famílias em extrema pobreza 

no município com renda per 
capita familiar de R$89,00.

Para amenizar os impactos 
negativos sociais e econômicos 
causados pela pandemia, a 
Prefeitura de Sobral realizou 
concessão de auxílio 
financeiro para algumas 
categorias de trabalhadores do 
município e dos distritos. 

CARTÃO SOBRAL

AUXÍLIO FINANCEIRO
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685 permissionários 
receberam o recurso no 
valor de R$ 200,00 em até 
duas parcelas cada.  Taxistas, 
mototaxistas, transportes 
distritais e escolares.

98 catadores de lixo
receberam auxílio financeiro no 
valor de R$ 200,00 em até duas 
parcelas cada.

86 ambulantes e 151 
permissionários do 
Mercado Público 
Municipal receberam auxílio 
financeiro de R$ 500 em até 2 
parcelas cada.

53 profissionais do setor 
artístico receberam auxílio 
financeiro de R$ 200 em até 2 
parcelas cada. 

25 entidades religiosas 
receberam auxílio financeiro no 
valor de R$ 600, em até duas 
parcelas cada, para aplicação 
em medidas de prevenção à 
Covid-19.
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A Educação distribuiu 27.000 kits com itens da alimentação escolar para famílias
de estudantes matriculados nas escolas municipais nos meses de março, abril e maio. 

ALIMENTAÇÃO

A Prefeitura de Sobral 
realizou, também, em 

2021, a distribuição de
3.500 cestas 

básicas para a 
população afetada 

durante a pandemia do 
coronavírus.
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AUXÍLIO
CESTA BÁSICA

VALE GÁS 
SOCIAL

141 famílias beneficiadas
em Sobral pelo programa.

2443 famílias
beneficiadas em Sobral após 
a formalização do programa 
como política pública.

DESTAQUES 2021



25

Foram realizadas 
medidas de apoio às 
empresas durante 
a pandemia do 
coronavírus.

O vencimento dos Alvarás de 
Funcionamento, dos Alvarás 
Sanitários e das Licenças de 
Operação Ambiental com validade 
entre março e junho.

O pagamento de Licença para 
Funcionamento de Estabelecimento 
de Produção, Comércio, Indústria, 
Prestação de Serviços e Similares, 
Taxa de Registro e Inspeção 
Sanitária e Taxa do Licenciamento 
Ambiental.

FORAM 
PRORROGADOS:

AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19

APOIO ÀS EMPRESAS



26

FORAM 
BENEFICIADOS 

COM A ISENÇÃO DA 
CONTA DE ÁGUA 
POR ATÉ 2 MESES

+ DE 50 MIL
USUÁRIOS

ISENÇÃO DA CONTA
DE  ÁGUA POR 2 MESES 
PARA EMPRESAS.

80 estabelecimentos 
comerciais do segmento 
de bares e restaurantes 
foram devidamente 
cadastrados no site da 
prefeitura.

RECUPERAÇÃO ECONÔMICA
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211 imóveis residenciais e
22 estabelecimentos comerciais foram

beneficiados pela isenção do IPTU.

Prorrogação do calendário de parcelamento do IPTU para 
toda a população para 1° de junho.

Perdão de dívidas de até R$ 500,00 com o fisco municipal 
vencidas até 31/12/2015. 

RECUPERAÇÃO ECONÔMICA
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5.953 contribuintes 
tiveram dívidas 
perdoadas.

3.559 contribuintes 
negociaram seus 
débitos.

Foram realizados
cerca de 6.000 mil 
atendimentos.

Foram anistiados quase 
8 milhões em débitos.

+ de 13 milhões
recuperados aos cofres 
públicos.

+ de 11 milhões de
descontos
em multas, juros e 
correção monetária.

O MAIOR PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO 
FISCAL DA HISTÓRIA DE SOBRAL 

Foram oferecidos descontos de 50% a 100% 
parcelados em até 30 vezes.

REFIS 2021

REFI
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AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO

A Secretaria do Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente,
juntamente com a Secretaria da Segurança Cidadã, em ação 
conjunta com os órgãos de segurança, tomaram as medidas 
necessárias para vedar/interromper aglomerações de pessoas.

AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO - DECRETOS COVID-19

NOTIFICAÇÕES

AUTOS DE INFRAÇÃO 

INTERDIÇÃO

BARREIRAS SANITÁRIAS

179

171

49

5
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DESTAQUES 2021 - SOBRAL VIVA

NOVOS CENTROS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (CSF)

SOBRAL POSSUI
37 CENTROS DE SAÚDE 
DA FAMÍLIA EM TODO 
MUNICÍPIO.

2 INAUGURADOS
EM 2021:
Bairro Campo dos Velhos.

Bairro Sinhá Saboia.

FOI INVESTIDO + 3 MILHÕES DE REAIS PARA A 
CONSTRUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.

CSF no bairro Campo dos Velhos. CSF no bairro Sinhá Saboia.

FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS 

P U B L I C A S
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SOBRAL VIVA

1º Hospital Municipal de Sobral:
A Prefeitura de Sobral recebe doação do Hospital Dr. Estevam (HDE).

ABRIGA UMA 
MATERNIDADE.

POSSUI O
1º TOMÓGRAFO DO 
MUNICÍPIO DE SOBRAL.

O LOCAL JÁ RECEBE CIRURGIAS ELETIVAS DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE. 



32

PRIMEIRA CRIANÇA NASCIDA NA MATERNIDADE 
DO HOSPITAL DR. ESTEVAM (HDE)

Raylla Isadora nasceu de parto normal às 2h43. A maternidade possui 
15 leitos, sendo três leitos voltados para o parto humanizado.

As gestantes possuem acompanhamento pelos Centros de Saúde da 
Família e pela Estratégia Trevo de Quatro Folhas. A maternidade é 
equipada para atender partos de baixo risco e possui uma moderna 
estrutura móvel para transferência entre unidades de saúde.

DESTAQUES 2021 - SOBRAL VIVA
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A criança recebeu 
o título  de
Princesa do HDE.

14.122
ATENDIMENTOS
POR TELEFONE

90.609
EXAMES 

REALIZADOS

22.197
CONSULTAS 
MARCADAS

Criação do Núcleo de Acesso e 
Comunicação aos Usuários do SUS 
(NAC-SUS) para contato remoto com os 
pacientes. 
O novo serviço possibilita que os usuários 
possam ser informados sobre consultas 
e exames agendados por meio de um 
aplicativo de mensagens (whatsapp).

O equipamento realiza o
acompanhamento de crianças e
adolescentes residentes no
município de Sobral, na faixa
etária de até 18 anos incompletos,
com Transtornos Mentais Graves
e Persistentes e alguma outra
condição prejudicial associada ao
sofrimento mental.

Implantação do Centro de Atenção Psicossocial Infantil

Fonte: SISREG Sobral

SOBRAL VIVA
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VOLTA ÀS AULAS PRESENCIAIS 

No dia 1º de setembro de 2021, as aulas presenciais 
nas escolas municipais de Sobral foram retomadas.

DESTAQUES 2021 - SOBRAL EDUCADA
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MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA O 
RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS 

INSTALAÇÃO DE PIAS EM 
LOCAIS MAIS ACESSÍVEIS.

ABERTURA DE JANELAS PARA 
GARANTIR BOA CIRCULAÇÃO 
DO AR.

DEMARCAÇÕES NO PISO E 
AMBIENTES.

REORGANIZAÇÃO DAS SALAS 
COM DISTANCIAMENTO DAS 
CADEIRAS.

INSTALAÇÃO DE TOTENS COM 
ÁLCOOL EM GEL.

FORAM DISPONIBILIZADOS 
PARA OS ESTUDANTES 
EQUIPAMENTOS DE 
PROTEÇÃO INDIVIDUAL, 
COMO MÁSCARAS E GARRAFAS 
PARA ÁGUA.

MERENDA ESCOLAR
NA SALA DE AULA .

SOBRAL EDUCADA
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MAIS DE 100 MIL ITENS DE PROTEÇÃO 
DISTRIBUÍDOS PARA PROFESSORES E ALUNOS

1.538 professores receberam máscaras e garrafa para água de cada item.

33.651 alunos receberam álcool, garrafa para água e máscara de cada item.

Foi garantida a imunização com as duas doses da vacina contra a 
covid-19 para todos os profissionais da educação de Sobral.
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8 UNIDADES DE ENSINO E 2 ANEXOS 
FORAM INAUGURADOS EM 2021 

+R$16 milhões com 
recursos Municipais e 
Estaduais.

Sobral tem 143 
unidades escolares 
distribuídas em todo o 
município.

DESTAQUES 2021 - SOBRAL EDUCADA



38

JUNTAS AS UNIDADES DE ENSINO
ATENDEM + DE 2.000 ESTUDANTES

Anexo da Escola Mocinha 
Rodrigues na localidade 
de Boqueirão.

Com capacidade para 
147 estudantes.

Anexo do Centro de 
Educação Infantil 

Dolores Lustosa no 
bairro Cidade Pedro 

Mendes Carneiro.

Com capacidade para
59 estudantes.

SOBRAL EDUCADA
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A Sala Maker Espiral da 
Escola José da Matta e Silva 
foi inaugurada no dia 26 de 
novembro. O laboratório 
tecnológico é uma parceria 
com a Editora Amado Maker 
e irá atender estudantes 
do 1º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental I.

56 estudantes do 9º ano do Ensino 
Fundamental da Escola Padre Osvaldo 

Chaves e da Escola de Tempo Integral Maria 
Dorilene Arruda Aragão participaram do 

projeto que proporcionou conhecimentos 
introdutórios sobre programação de 

computadores e aprofundamento sobre 
algumas profissões do futuro.

SALA MAKER ESPIRAL

PROJETO “TEU FUTURO ALFA”

DESTAQUES 2021 - SOBRAL EDUCADA

Foto tirada antes da pandemia 
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Sobral conquista 1º lugar 
no Índice de Oportunidades 
da Educação Brasileira (IOEB)

Pela quarta vez consecutiva, Sobral 
conquistou o 1º lugar no Índice de 
Oportunidades da Educação Brasileira 
IOEB 2021. Com nota 6,7, Sobral 
supera as médias estadual (5,5) e 
nacional (5,0) no IOEB, que analisa as 
oportunidades oferecidas para crianças 
e jovens da Educação Infantil ao Ensino 
Médio de todas as redes educacionais do 
município.

SÉRIE HISTÓRICA 

2015 20192017 20216,1 6,66,2 6,7

Sobral participa de 
avaliação internacional 
pela terceira vez

Sobral participou, em 2021, do Programa 
Internacional de Avaliação de Estudantes – 
Pisa para Escolas pela terceira vez. No total, 
1.299 estudantes de 17 escolas públicas 
de Sobral realizaram a prova em 2021, que 
ainda não teve seus resultados divulgados. As 
outras edições foram em 2017 e em 2019. 

SOBRAL EDUCADA
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MEDALHAS
PARA SOBRAL

Estudantes das escolas públicas municipais 
de Sobral conquistaram 776 medalhas no 
Concurso Canguru de Matemática 2021. 
Ao todo, mais de 7.900 estudantes de 48 
escolas participaram da competição.

Estudantes da rede pública municipal 
de ensino de Sobral conquistaram 162 
medalhas na 24ª Olimpíada Brasileira 
de Astronomia e Astronáutica (OBA)  
realizada em maio de 2021.

PREMIAÇÃO DAS
OLIMPÍADAS 
CIENTÍFICAS 
SOBRALENSES

Os estudantes do 4º ao 9º ano do 
Ensino Fundamental Regular e da 
Educação de Jovens e Adultos da 
rede pública conquistaram 7.629 
medalhas de ouro, prata e bronze, 
além de 1.654 menções honrosas.

DESTAQUES 2021 - SOBRAL EDUCADA

Foto tirada antes da pandemia 
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I Olimpíada 
Socioambiental 
de Sobral

Parceria com 
Startup Árvore

A 1ª Olimpíada Socioambiental
de Sobral integra o Projeto Escola
Verde, do Programa de Educação
Socioambiental - “Sobral Nossa
Casa”, executado pela Secretaria
do Urbanismo, Habitação e Meio
Ambiente, pela Agência Municipal do
Meio Ambiente e pela Secretaria
Municipal da Educação. A iniciativa
compõe o Programa de
Desenvolvimento Socioambiental
de Sobral (Prodesol) desenvolvido
pela Prefeitura de Sobral com
financiamento do Banco de
Desenvolvimento da América Latina.

Leitura Digital para 7.500 estudantes e 
300 professores e gestores das escolas 

municipais que atendem os anos iniciais. 

Parceria firmada com a startup Árvore para 
disponibilização de acesso a livros digitais 

para a educação de Sobral. 
No total, estudantes e professores terão 

acesso gratuito a mais de 30 mil livros.

Foram entregues 
24 prêmios.
 

Ao todo, 178 equipes 
participaram da competição.

SOBRAL EDUCADA
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CONVOCAÇÃO DE 
APROVADOS EM 
CONCURSO PÚBLICO 
DA EDUCAÇÃO

Criado em 2017, o curso 
#SobralnoEnem visa preparar os 
estudantes para o Enem, oferecendo, 
gratuitamente, aulas e material 
digital com todo o conteúdo didático 
necessário. 

Em 2021, o curso contou com 1.646 
inscritos e foi realizado de forma 
totalmente remota, por meio de lives 
transmitidas ao vivo no canal oficial 
do Laboratório Digital Educacional 
no YouTube. Foram 15 aulas, no total 
realizadas de agosto a novembro .  

Em outubro de 2021, foram 
empossados  22 professores e 
22 orientadores educacionais 
para atuarem na rede 
municipal de ensino.

 #SOBRALNOENEM

DESTAQUES 2021 - SOBRAL EDUCADA
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SOBRAL É DESTAQUE 
INTERNACIONAL NA EDUCAÇÃO

O jornal britânico 
Financial Times 

destaca avanços na 
educação em Sobral, 

na edição do dia 11 de 
junho de 2021.

A política educacional de Sobral 
também  foi destaque na revista 
britânica “The Economist”, na 
edição de 18 de dezembro, com  
a reportagem “O que um estado 
brasileiro pode ensinar ao mundo 
sobre educação”.

Para realizar a matéria, o  
jornalista Mark Jonhson veio 
conhecer de perto a educação de 
Sobral.
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A seleção promoveu a realização de 
uma ampla programação cultural 

virtual disponibilizada nas redes 
sociais e plataformas digitais da 

Secretaria Municipal da Cultura e 
Turismo.

LEI
ALDIR BLANC
EM SOBRAL 
A Secult apoiou 90 projetos 
culturais nas duas fases  por 
meio das ações da Lei Aldir 
Blanc que aconteceram em 
2021. 

Foram destinados
+ de R$ 600 mil para o setor.

123
VAGAS 

OFERTADAS

R$82.700
INVESTIDO EM 

84 PROJETOS 
CONTEMPLADOS

EDITAL DAS ARTES  DE SOBRAL

#OCUPASOBRAL - CULTURA
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RESTAURO DA 
IGREJA MENINO 
DEUS
Teve investimento de mais de
R$ 900 mil fruto de convênio com 
o Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (IPHAN).

ESPETÁCULO NO 
BOULEVARD DO 
ARCO
O Espetáculo “Cura” da Cia. de 
dança Deborah Colker foi realizado 
no Boulevard do Arco para um 
público de 2.000 mil pessoas.

REABERTURA 
DO THEATRO 

SÃO JOÃO 
A reabertura aconteceu no dia 

07 de outubro com o espetáculo 
nacional “Tom na Fazenda”.

Fotografia: Alex Costa.

#OCUPASOBRAL - CULTURA
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A partir do dia 21 de abril de 
2021, as ações esportivas foram 
retomadas gradualmente.

Atividades
Esportivas

RETOMADA DAS

#OCUPASOBRAL
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Inaugurado em 12 de outubro, o 
equipamento é o maior complexo 
esportivo do interior do Ceará. 
O complexo esportivo incentivará a 
prática de atividades físicas e de lazer, 
valorizando a cultura esportiva e 
auxiliando a formação cidadã dos 
jovens e adolescentes.

#OCUPASOBRAL
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#OCUPASOBRAL

Pista de atletismo

Quadra poliesportiva

Piscina de saltos 
ornamentais e nado 
sincronizado

Piscina olímpica

Campo de futebol

Quadra de areia

Sala de Karatê

Sala de Jiu-jitsu

Sala de Breakdance

O equipamento conta com:
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 #OCUPASOBRAL

25 metros de largura

50 metros de comprimento

2 metros de profundidade

2.500m3 de água

PISCINA
OLÍMPICA 
E DE SALTO 
ORNAMENTAL
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EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 
INAUGURADOS EM 2021

 3 ARENINHAS E 2 QUADRAS POLIESPORTIVAS

AO TODO, 
SOBRAL TEM
11 ARENINHAS.

#OCUPASOBRAL
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QUADRA 
POLIESPORTIVA

Situada no distrito de Caioca.

 #OCUPASOBRAL
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Vagas de
Emprego

SOBRAL ATIVA
EMPREGO E RENDA

O Programa ’’Mais Emprego, Mais 
Sobral‘’ tem o objetivo de amenizar o 
impacto financeiro da pandemia do novo 
coronavírus nas famílias sobralenses.

Foram geradas
1.000 vagas de emprego 
temporário para diversas áreas de 
atuação.

Investimento de +10 milhões na
geração de emprego e renda.

Sobral criou 1.000
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SALA DO EMPREENDEDOR

A Sala do Empreendedor da sede da Secretaria do Trabalho e 
Desenvolvimento Econômico (STDE) foi inaugurada em julho de 
2021. A iniciativa é uma parceria com o  Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). 

O espaço é destinado para prestação de serviços como: abertura de 
empresas, planejamento de novos negócios, alteração, declaração 
anual, impressão e baixa para Microempreededores Individuais 
(MEI). Foram abertas 15  microempresas em 2021.

DESTAQUES 2021 - EMPREGO E RENDA
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CASA DA ECONOMIA
SOLIDÁRIA DE ARACATIAÇU

O novo equipamento, inaugurado em setembro de 2021, será 
um ponto de apoio para comercialização de artesanato e 
qualificação para os artesãos do distrito.

O Projeto Flores do Sertão, 
em sua fase inicial, gera 
renda para 30 famílias 
agricultoras com o cultivo 
e comercialização de plantas 
ornamentais.

EMPREGO E RENDA
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SOBRAL INVESTE EM
CONFORTO E DESENVOLVIMENTO

+ DE 100 MIL METROS QUADRADOS
DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Ao todo, foram mais de 35 localidades entre bairros e 
distritos contemplados. As medidas trazem maior qualidade 
para a mobilidade dos Sobralenses, beneficiando milhares de 
pessoas.

DESTAQUES 2021 - SOBRAL VIVA
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15 PRAÇAS INAUGURADAS EM 2021

PRAÇA LUZIA HOMEM: CENTRO - SOBRAL.

PRAÇA FLORENCIO DE LIRA LIMA - CAIOCA. PRAÇA VICENTE PEREIRA DE SOUSA - TAPERUABA.

SOBRAL VIVA
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OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO SÃO INICIADAS

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CIDADE PEDRO 
MENDES CARNEIRO, DOMINGOS OLÍMPIO E PADRE IBIAPINA

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO JOSÉ 
EUCLIDES: SERÃO 18 MIL PESSOAS BENEFICIADAS

Investimento superior a R$ 30 milhões,através de recursos do tesouro municipal e 
do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral (Prodesol), financiado pelo 

contrato de empréstimo com o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF).

SANEAMENTO

O investimento total previsto é 
em torno de R$ 28 milhões
com recursos municipais e da 
Caixa Econômica Federal.

DESTAQUES 2021 - SOBRAL VIVA



59

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) lançou, em agosto, o aplicativo da 
autarquia para smartphones e tablets com sistema Android. A ferramenta foi 
disponibilizada de forma gratuita no Google Play. Por meio do aplicativo, o usuário 
dos serviços do SAAE poderá acessar a Central de Atendimento, realizando 
agendamento de serviços como: ocorrência de vazamento,  2ª via da fatura, bem 
como acesso ao chatbot por meio do aplicativo WhatsApp.

IMPLANTAÇÃO DA ASSISTENTE VIRTUAL

SOBRAL VIVA
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#OCUPACAR

 Aumento no número de atendimento da prefeitura, com 
um total de 20.328 demandas atendidas.

A iniciativa gerou uma economia de
+ de 370 mil no ano aos cofres públicos.

Foi implantado o compartilhamento 
de veículos entre as secretarias  
visando otimizar o atendimento das 
demandas dos órgãos, configurando 
maior eficiência aos serviços prestados 
pelo poder executivo municipal.

#OCUPASOBRAL - MOBILIDADE 
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IMPLANTAÇÃO DE 03 NOVAS LINHAS DO TRANSOL 

Em 2021, + de 700 mil 
passageiros embarcaram nas 
linhas do TRANSOL, transporte 
público do município. 

Linhas: Cohab III - Centro; Cidade Universitária I e II; Sinhá Saboia - Centro via Belchior.

PRAÇA BELCHIOR

HRN

DETRAN

CENTRO DE CONVENÇÕES

VILA OLÍMPICA

HOSPITAL
DO CORAÇÃO

SINHÁ SABOIA - CENTRO (via Belchior)
RENATO PARENTE - CENTRO
SUMARÉ - PARQUE SILVANA
COHAB III - CENTRO
SINHÁ SABOIA - CENTRO (via Shopping)
UNIVERSITÁRIA I
UNIVERSITÁRIA II

CLUBE DOS CALÇADISTAS

PRAÇA DO
EMPREENDEDOR

ATACADÃO

PRAÇA COHAB II

SHOPPING

SANTA CASA UFC

UVA
CAMPUS BETÂNIA

ARCO

PREFEITURA
DE SOBRAL

MERCADO
PÚBLICO

PARQUE DA
CIDADE

 #OCUPASOBRAL
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FROTA DE VEÍCULOS

Aquisição de 8 novos ônibus urbanos

INVESTIMENTO: + 2,5 MILHÕES COM RECURSOS DO
FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO (FINISA)

Aquisição de
4 novas ambulâncias 

e 4 vans para a Saúde.

#OCUPASOBRAL - MOBILIDADE 
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Aquisição de 5 ônibus para 
o transporte escolar

Foram investidos mais de
R$ 1,7 milhão de recursos municipais

Os veículos possuem capacidade para transportar 44 
estudantes sentados mais o condutor. O transporte escolar 
facilita o acesso para mais de 4,5 mil estudantes da rede 
pública municipal de ensino de Sobral.

 #OCUPASOBRAL
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CICLOVIAS
25,4 km de extensão da 

malha cicloviária de Sobral

Revitalização
Ciclovia Othon de Alencar
Fernandes Távora 3,5 km de extensão

Ciclovia LELA - 1,7 km de extensão

Ciclofaixas
Av. Dr. Guarany

Rua Caetano Figueiredo

#OCUPASOBRAL - MOBILIDADE 
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ISENÇÃO DO ISS PARA TAXISTAS 
 E MOTOTAXISTAS

No dia 1º de dezembro de 2021, foi sancionada a Lei Complementar 
nº 80, que determina a redução de 100% no valor a ser pago, 
anualmente, do Imposto Sobre Serviço a Qualquer Natureza (ISSQN).

Beneficiando 200 taxistas e mototaxistas.

Foto tirada antes da pandemia

 #OCUPASOBRAL
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OPERAÇÕES DE COMBATE À 
VIOLÊNCIA NO MUNICÍPIO 

Atuação conjunta com o Governo do Estado nas operações Apostos e Domus

INVESTIMENTO DE
+ 1.2 MILHÕES DE REAIS EM
EQUIPAMENTOS PARA A GUARDA 
CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL

Foram entregues espingardas calibre 
12, munições, sparks, espargidores, 
fardamentos completos e protetores 
solares para todos os agentes. 
Os equipamentos servirão no 
patrulhamento preventivo e ostensivo.

Em apoio às forças estaduais de segurança, a Guarda Civil Municipal de Sobral (GCMS) 
participou de 3 edições de Operações das forças de segurança do Estado. Em maio de 
2021, Operação Apostos, e, em setembro de 2021, duas edições da Operação Domus no 
bairro Nova Caiçara.

DESTAQUES 2021 - SOBRAL DA PAZ
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Diálogo com os trabalhadores informais da Praça de Cuba
com o objetivo de construir pontes entre gestão municipal e a 
categoria para criar possibilidades e dar soluções conjuntas para o 
uso provisório e ordenamento urbano da área.

Cursos de Aperfeiçoamento
para a Guarda Civil Municipal
Total de cursos: 14
Total de participantes: 407

CULTURA DE PAZ
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CADASTRO DE FAMÍLIAS PARA O ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA EMERGENCIAL JUNTO AO SAAE

ATUALIZAÇÃO DO PLANO 
DE CARGOS, CARREIRAS 
E SALÁRIOS DA GUARDA 
CIVIL MUNICIPAL DE 
SOBRAL

Com o intuito de cadastrar as famílias para o fornecimento emergencial de água 
potável, por meio de carro-pipa, a Defesa Civil de Sobral está realizando diversas 
visitas em localidades e distritos do município. A Defesa Civil realizou, em parceria 
com o SAAE, 307 visitas domiciliares para o abastecimento emergencial de água.

A Lei foi aprovada pela Câmara 
Municipal e publicada no Diário 
Oficial do Município (DOM) n°1224. 
A regulamentação consiste na 
reorganização da GCMS, alterações 
no sistema remuneratório, no regime 
de trabalho e nos direitos funcionais.

DESTAQUES 2021 - SOBRAL DA PAZ
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CONCURSO PARA A GUARDA 
MUNICIPAL DE SOBRAL 

EMISSÃO DO REGISTRO 
GERAL (RG)
+ 1,4MIL PESSOAS
FORAM ATENDIDAS

São 33 vagas imediatas, 
sendo 31 para ampla disputa 
e duas para Pessoas com 
Deficiência (PcD), além 
do cadastro de reserva, 
totalizando 100 vagas.

RENOVAÇÃO DA 
FROTA DE VEÍCULOS 

DA GUARDA CIVIL 
MUNICIPAL DE 

SOBRAL 
+14 VEÍCULOS

O CONCURSO REPRESENTA 
UM AUMENTO NO EFETIVO 
DE +38%
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ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

Foi iniciada a 5ª etapa do projeto de modernização da iluminação 
pública da cidade com a substituição de luminárias a vapor por LED. Ao todo,
cerca de 4.000 luminárias de LED foram instaladas.

#OCUPASOBRAL - SERVIÇOS PÚBLICOS
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CENTRAIS MUNICIPAIS DE RECICLAGEM

Em 2021, o Governo do Estado do Ceará entregou ao município de Sobral
3 Centrais Municipais de Reciclagem que são compartilhadas com as 
associações de catadores e acompanhadas pela Secretaria da Conservação e 
Serviços Públicos (Sesep).

Foram entregues 06 Novos caminhões compactadores.
Ao todo, Sobral tem 21 veículos de recolhimento de lixo.

#OCUPASOBRAL - SERVIÇOS PÚBLICOS
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SOBRAL RECEBE O PRÊMIO IAB-CE
DE ARQUITETURA 2021 - EDIÇÃO CENTENÁRIO

INSTALAÇÃO DE PLACAS COM A 
NOMENCLATURA VIÁRIA 

Sobral foi a vencedora na categoria 
“Urbanismo, Planejamento e Cidades” 
com o Plano de Rotas Urbanas de 
Sobral: percursos prioritários para 
a mobilidade ativa (PRUS).  O PRUS 
foi desenvolvido em 2020, durante a 
pandemia da Covid-19, e teve como 
objetivo consolidar as ações 
planejadas pela gestão municipal 
que visam diminuir a disseminação 
da Covid-19 e ampliar a rede de 
deslocamentos ativos e seguros na 
Cidade.

Em 2021, receberam placas viárias 7 
(sete) bairros, são eles: Antônio Carlos 

Belchior, Campo dos Velhos, Junco, 
Pedrinhas, Coração de Jesus, Cohab 
II (Jatobá Residence) e Cidade Pedro 
Mendes Carneiro (Cohab III). Neles, 
foram instaladas 460  placas e 185  

totens com nomenclatura viária.

#OCUPASOBRAL - URBANISMO
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PLANO DIRETOR

SOBRAL PASSA A INTEGRAR A REDE
URBAN95 E O PROJETO ANDUS

Foi dada continuidade à 
terceira etapa do Plano 
Diretor, através da 
realização de 5 reuniões 
setoriais e 8 audiências 
territoriais, nos distritos e 
nos bairros da sede.

A Rede Urban95 é uma iniciativa global 
que busca incluir a perspectiva de bebês, 

crianças pequenas e cuidadores no 
planejamento urbano, nas estratégias de 

mobilidade e nos programas e serviços 
oferecidos nas cidades.

O Projeto Andus é um programa 
de mentoria e capacitação em 

instrumentos e ferramentas de 
desenvolvimento urbano sustentável 

executado pelo Ministério de 
Desenvolvimento Regional (MDR) com 

apoio da Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ). 
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CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DA 
PEDRA DA ANDORINHA

FORAM INVESTIDOS R$100 MIL REAIS DO FUNDO
SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (FUNSAMS)

Inauguração do Mirante da Unidade de Conservação Municipal de Proteção 
Integral Refúgio de Vida Silvestre Pedra da Andorinha (REVIS). A atração
turística proporciona ao visitante uma vista panorâmica de toda a unidade,
localizada no distrito de Taperuaba

SOBRAL VIVA - GESTÃO AMBIENTAL
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Em 2021, foram beneficiadas 
123 famílias com aluguel 
social.

6 famílias  tiveram suas 
casas reconstruídas no 

bairro Terrenos Novos, em 
parceria com a Caixa.

SOBRAL DA PAZ - HABITAÇÃO
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SOBRAL DA PAZ - HABITAÇÃO 

A equipe da Coordenadoria de
Diagnóstico e Cultura de Paz
realizou rodas de conversas no
Residencial Jatobá. Esta ação
fortalece e aproxima, por meio
do diálogo, a gestão municipal e
a comunidade.

Entrega do Jatobá Residence para 58 famílias, construído com recursos 
municipais por meio do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS).

SOBRAL DA PAZ
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LANÇAMENTO DO PROJETO 
VIRANDO O JOGO EM SOBRAL

O projeto é uma política pública do Governo do Ceará, no âmbito do
“Programa Superação: uma nova geração de políticas para a juventude”.
Em Sobral, o projeto atende, com capacitação e renda, a 175 jovens e adolescentes 
que não estão estudando e nem trabalhando, distribuídos por três bairros do 
município: Cidade Dr. José Euclides, Residencial Nova Caiçara e Vila União.

CHÁ TECNOLÓGICO E SOCIAL

Em parceria com o Instituto Idear, que 
venceu o edital do Fundo Estadual dos 
Direitos do Idoso (FEICI), a Prefeitura atende 
a 36 idosos, de 3 Cras, com um projeto de 
inclusão tecnológica. Cada idoso recebeu 
um kit com tablet e participou de um curso 
orientativo sobre o uso de aplicativos de 
banco, de comunicação e outros.

SOBRAL DE PAZ
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PROJETO ACT

Por meio de parceria com o Governo do 
Estado, a Prefeitura trabalha grupos de 
parentalidade positiva junto a famílias 
com crianças na primeira infância, 
beneficiadas pelo Mais Infância Ceará e 
Programa Crescer Bem.

CASA DO CIDADÃO 
ITINERANTE 

O projeto oferece praticidade às 
famílias na atualização do Cadastro 
Único. A Casa do Cidadão iniciou 
em novembro a ação “Casa do 
Cidadão Itinerante”.

+360 famílias atendidas

POLÍTICA DE HIGIENE ÍNTIMA

O prefeito Ivo Gomes sancionou a Lei 
2.134/2021, que institui a política municipal 
de atenção à higiene íntima e combate 
à pobreza menstrual. Com a medida, o 
município passa a fornecer absorventes 
para mulheres, meninas que estudam 
na rede pública, pessoas transgênero e 
não-binárias, com prioridade para as que 
estejam em situação de vulnerabilidade 
social.

SOBRAL DA PAZ

Foto tirada antes da pandemia 
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CRIANÇA FELIZ

Programa de visitação domiciliar 
que trabalha com o cuidador 
para o desenvolvimento infantil e 
atua de forma intersetorial. 

Público: Gestantes e crianças 
de 0 a 6 anos
Beneficiários em 2021: 750
Visitas Domiciliares: 16.898

CADASTRO ÚNICO

Reúne diversas informações sobre as 
famílias sobralenses em situação de 
vulnerabilidade social . Os dados são 
usados para implementar políticas 
públicas.

Pessoas cadastradas em 2021: 39.654
Programa Bolsa Família: 18.841

MAIS INFÂNCIA 

É uma política pública de 
natureza multissetorial e está 
estruturada em quatro pilares: 
Tempo de Nascer, Tempo de 
Crescer, Tempo de Aprender e 
Tempo de Brincar. Desenvolve a 
Parentalidade Positiva.

Beneficiários em 2021: 2.810
Atendimentos: 1.041

SOBRAL DE PAZ
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AÇÕES EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO

INAUGURAÇÃO DO
ESPAÇO DO CONTRIBUINTE

O equipamento de atendimento à população foi inaugurado no dia 10 de 
junho de 2021, foram realizados + de 10.600 atendimentos.

SOBRAL TRANSPARENTE
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NO SEU BAIRRO

IPTU NO SEU BAIRRO

A ação teve como objetivo dinamizar 
o atendimento e levar mais
comodidade ao público da região
que deseja regularizar suas dívidas.

A INICIATIVA PERCORREU 5 BAIRROS EM 2021.
SINHÁ SABÓIA, ALTO DA BRASÍLIA, CAMPO DOS VELHOS, ALTO DO CRISTO, CENTRO

REALIZOU + DE 420 ATENDIMENTOS 

 BENEFICIOU 246 PESSOAS
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Em 2021, foi realizada a Semana do Servidor no período de 24 a 27 de outubro. 
A iniciativa, que teve como tema “Eco Servidor: Menos Resíduo, Mais 
Sustentabilidade”, visou a valorização e o reconhecimento do trabalho realizado 
pelos (as) Servidores (as) na execução das políticas públicas implementadas pela gestão 
municipal. Servidores (as) foram reconhecidos (as) e premiados (as) pelas boas práticas 
implementadas dentro e fora do seu ambiente de trabalho.

SEMANA DO SERVIDOR

SOBRAL TRANSPARENTE
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AÇÕES REALIZADAS 

CORRIDA

CICLISMO

FESTIVAL DE MÚSICA

+ DE 500 PARTICIPANTES

CAMPANHAS EDUCATIVAS
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SOBRAL, O MUNICÍPIO MAIS 
TRANSPARENTE DO BRASIL

A Controladoria Geral da União (CGU) divulgou a lista dos municípios 
com contas e informações mais transparentes do Brasil. Sobral 
aparece em primeiro lugar com nota 10.

*Os dados se referem a 2020. Os índices são divulgados no ano seguinte.

SOBRAL TRANSPARENTE
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* Os dados são referentes a 2020 e foram divulgados em 2021.

PREFEITURA DE SOBRAL É
PRIMEIRO LUGAR NO RANKING ICGM

Sobral é 1º lugar no Índice Comparativo de Gestão Municipal (ICGM). O estudo é 
realizado pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), levando 
em consideração as quatro divisões por grupos populacionais. Sobral integra o grupo 
dos municipios com mais de cem mil habitantes, atingindo a maior nota geral no ICGM.

O índice é composto por quatorze indicadores que disponibilizam informações comuns 
a todos os 184 municípios. O ICGM traz uma verdadeira radiografia das gestões 
municipais e permite uma análise do ranking dos municípios nas quatro dimensões de 
forma integrada, fornecendo subsídios para o aperfeiçoamento do planejamento e da 
gestão pública. 

RANKING MUNICÍPIO REGIÃO DE PLANEJAMENTO POPULAÇÃO

SOBRAL1°

2°

3°

4°

FORTALEZA

IGUATU

MARACANAÚ

SERTÃO DE SOBRAL 208.935

GRANDE FORTALEZA 2.669.342

CENTRO SUL 102.498

GRANDE FORTALEZA 227.886
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SOBRAL É PRIMEIRO LUGAR 
NO RANKING DO IEGM 

Sobral é 1º lugar no Índice de Efetividade da Gestão Municipal 
(IEGM) 2021, ano base 2020, em estudo realizado pelo Tribunal de 
Contas do Estado do Ceará (TCE|CE), que leva em consideração 7 
indicadores do município. 

SOBRAL TRANSPARENTE

Foto tirada antes da pandemia 
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SOBRAL TAMBÉM É 1º LUGAR NO 
RANKING DO IGMA ENTRE TODOS OS 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ

O Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA) foi criado com o 
objetivo de acompanhar a evolução dos municípios brasileiros. Na 
metodologia das Cidades Excelentes, ela é a bússola que possibilita 
o monitoramento de cada um dos pilares do ciclo virtuoso de
desenvolvimento municipal.

O IGMA é utilizado como parâmetro para o Prêmio Band Cidades 
Excelentes que é uma iniciativa do grupo Bandeirantes em parceria 
com o instituto Aquila.  

Índice comparativo de todas as cidades do Ceara



INDICADORES
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INDICADORES FISCAIS DA GESTÃO 
PÚBLICA MUNICIPAL

RECEITAS PÚBLICAS

O Município de Sobral vem ao longo dos anos 
trabalhando a sua gestão orientada para 
resultados e pautada na responsabilidade fiscal. A 
Gestão com foco em resultados tem por objetivo 
estabelecer metas e objetivos claros que devem ter 
como enfoque o atingimento do melhor resultado 
possível, em harmonia com os interesses tutelados 
pela Administração Pública, o da sociedade.
Assim, o Município de Sobral tem buscado ano 
a ano melhorar os seus serviços e realizar um 
controle cada vez mais eficaz das receitas e 
despesas públicas.
As políticas públicas demandam recursos para 
serem efetivadas, mas, como em todas as esferas 
públicas, os recursos não são inesgotáveis, razão 

As Receitas Públicas representam a disponibilidade 
de recursos financeiros para o Erário. Por meio 
delas são executadas as políticas públicas com o 
intuito de atender o interesse público e manter 
a máquina administrativa. As Receitas Públicas 
são classificadas em categorias econômicas: o 
primeiro grupo é denominado de Receita Corrente, 
o qual é composto pela arrecadação de tributos
municipais, pelas receitas de contribuições e pelas
transferências do governo federal e estadual.
O segundo grupo, Receita de Capital, é formado
pela contratação de operações de crédito, venda
de bens públicos e transferência de recursos
por outros entes governamentais destinados

O Orçamento Público é um instrumento de 
planejamento e execução das finanças públicas, 
onde seu conceito está intimamente ligado à 
previsão das Receitas e fixação das Despesas. 
Assim, o orçamento atua controlando a aplicação 
dos recursos públicos e monitorando os gastos 
realizados pelos órgãos e entidades que integram 

pela qual é imperioso que seja realizada uma boa 
gestão da sua aplicação, evitando desperdícios e a 
execução de ações que se mostrem desnecessárias 
para a consecução do objetivo primordial: Fazer os 
serviços públicos chegarem  a população de forma 
eficaz.
Assim, a boa gestão demanda alinhar os principais 
interesses da população com a capacidade de 
execução da máquina pública, com foco na 
obtenção dos melhores resultados com o menor 
dispêndio de dinheiro público.
Assim, a seguir, apresenta-se a evolução das 
receitas e despesas do Município de Sobral, 
demonstrando que ao longo dos últimos 05 anos 
tem se trabalhado com equilíbrio fiscal.

a despesas de capital, e ainda o superávit do 
Orçamento Corrente.
A tabela e o gráfico abaixo expõem a composição 
e a evolução das receitas da Prefeitura Municipal 
de Sobral entre os anos de 2017 e 2021. É 
possível salientar que a execução da receita, em 
2021, atingiu o patamar de R$ 916.410.536,41, 
superando a de 2020 em 13,42%.
Assim, mesmo diante das adversidades impostas 
pela pandemia da Covid-19, o Município de Sobral 
conseguiu manter o seu equilíbrio fiscal, aumentar 
a sua arrecadação e preservar a execução das 
políticas públicas.

o Poder Executivo Municipal e, também, do
Poder Legislativo. O Orçamento Público deve
alinhar as decisões políticas com os interesses e
as necessidades da sociedade, estabelecendo as
ações prioritárias, levando em consideração que
os recursos públicos não são inesgotáveis.

O ORÇAMENTO PÚBLICO DE SOBRAL: RECEITAS E DESPESAS

ESPECIFICAÇÃO
EXECUÇÃO 

2017
EXECUÇÃO 

2018
EXECUÇÃO 

2019
EXECUÇÃO 

2020
EXECUÇÃO 

2021
RECEITA CORRENTE 566.015.285 615.565.877 660.014.391 748.450.961 825.133.225

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 5.034.066 63.994.535 70.537.035 72.171.192 95.510.705
   Contribuições 12.935.105 16.326.958 14.804.428 11.399.222 12.221.660
   Receita Patrimonial 9.476.659 11.740.825 5.965.129 1.850.182 6.238.095
   Receitas de Serviços 29.966.558 35.054.738 39.232.025 42.641.147 43.478.136
   Transferências Correntes 491.499.430 522.171.931 565.069.208 653.845.459 710.245.419
   Outras Receitas Correntes 11.234.535 6.800.009 7.338.981 8.373.048 9.724.316
RECEITA DE CAPITAL 14.356.911 33.636.641 55.819.570 59.537.342 91.277.311
    Operações de Crédito 0 448.875 18.037.691 36.273.510 72.015.098
    Transferências de Capital 13.875.771 32.259.753 31.576.323 21.818.327 19.262.213
    Alienação de Bens 481.140 928.013 6.205.555 1.445.505 0
Deduções FUNDEB -39.161.069 -40.522.937 -42.932.415 -41.829.288 -52.285.106
Receita Corrente Intra-Orçamentária 1.000.000

RECEITA TOTAL 581.372.196 649.202.518 715.833.961 807.988.303 916.410.536

TABELA 1 - EVOLUÇÃO DA RECEITA DA PMS (2017-2021)

Fonte: Sistema Gestor
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O gráfico abaixo demonstra a evolução entre o orçado e o arrecadado da receita total da PMS entre os 
anos de 2017 e 2021. 
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GRÁFICO 2 - EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE BRUTA (2017 - 2021)

GRÁFICO 1 - EVOLUÇÃO DA RECEITA DA PMS (2017-2021)

Fonte: Sistema Gestor
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Fonte: Sistema Gestor

A Receita Corrente Bruta é composta pelo somatório de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria, 
Contribuições, Receita Patrimonial, Receita de Serviços, Transferências Correntes e as deduções do 
FUNDEB. Essa receita apresenta um crescimento de 11% de 2020 para 2021.

A Receita Corrente Líquida do município 
apresenta um crescimento linear, respondendo 
a uma variação positiva de 11,34% de 2020 para 
2021. Quando avaliado o crescimento de 2017 
para 2021, esse resulta numa variação positiva 

de 44,79%. Vale salientar que ao confrontar os 
valores previstos de receita corrente líquida e o 
valor executado, o município arrecada valores 
maiores do que prevê. 
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GRÁFICO 3 - EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE BRUTA (2017 - 2021)

GRÁFICO 4 - EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (2017 - 2021)
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A receita própria é composta pelo somatório da 
arrecadação de Impostos, Taxas e Contribuições 
de Melhorias, são elas: IPTU, ISS, ITBI, IRRF e 
demais impostos. O crescimento da arrecadação 

desses tributos acarretaram o aumento da receita 
própria, que apresenta um crescimento de 32,34% 
de 2020 para 2021. 
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GRÁFICO 5 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ORÇADO X ARRECADADO 
(2017 - 2021)

GRÁFICO 6 - EVOLUÇÃO DA RECEITA PRÓPRIA (2017 - 2021)

Fonte: Sistema Gestor

Fonte: Sistema Gestor
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GRÁFICO 7 - EVOLUÇÃO DOS COMPONENTES  DA RECEITA PRÓPRIA
(2017 - 2021)

Outro fator que contribui com o crescimento da 
receita corrente é o crescimento de transferências 
correntes no decorrer dos anos. Essas são 
compostas pela Cota-Parte do FPM, do ICMS, do 

IPVA, do ITR, transferências do FUNDEB e outras 
transferências correntes que apresentam um 
crescimento de 8,63% de 2020 para 2021.

GRÁFICO 8 - EVOLUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (2017-2021)

Fonte: Sistema Gestor

Fonte: Sistema Gestor
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GRÁFICO 9 - EVOLUÇÃO DAS COTA-PARTES (2017-2021)

GRÁFICO 10 - EVOLUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS E DEDUÇÕES DO FUNDEB 
(2017-2018)

Fonte: Sistema Gestor

Fonte: Sistema Gestor
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As Despesas Públicas são os dispêndios realizados 
pelo ente público, financiados por recursos 
originados de diversas fontes, visando a entrega de 
bens e serviços à sociedade, devendo estar prevista 
e autorizada através de uma lei orçamentária. 
Assim como as receitas, as despesas são divididas 
em duas categorias econômicas: o primeiro grupo 
é denominado de Despesa Corrente, composto 
pelos dispêndios realizados com a manutenção 
e funcionamento dos serviços públicos em geral, 
sendo estes compostos pelas despesas com 

pessoal, juros da dívida pública e outras despesas 
correntes. Já o segundo grupo, Despesa de Capital, 
são dispêndios realizados com o objetivo de criar 
ou adquirir bens de capital, sendo estes compostos 
pelos investimentos, inversões financeiras e 
amortização da dívida.
A tabela e o gráfico abaixo demonstram a evolução 
da execução orçamentária da Prefeitura Municipal 
de Sobral entre os anos de 2017 e 2021, bem como 
o previsto para 2022.

DESPESAS PÚBLICAS

ESPECIFICAÇÃO
EXECUÇÃO 

2017
EXECUÇÃO 

2018
EXECUÇÃO 

2019
EXECUÇÃO 

2020
EXECUÇÃO 

2021

DESPESAS CORRENTES 537.497.225 594.069.475 639.647.794 687.843.298 776.303.138

Pessoal e Encargos Sociais 160.862.221 225.014.744 247.265.506 265.847.119 316.358.279

Juros e Encargos da Dívida 3.033 2.596.002 2.063.938 2.562.789

Outras Despesas Correntes 376.635.004 369.051.698 389.786.287 419.932.241 457.382.070

DESPESAS DE CAPITAL 37.159.712 53.969.654 74.926.462 106.201.123 116.282.560

Investimentos 33.286.136 50.077.609 71.045.020 102.673.819 114.867.129

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida 3.873.576 3.892.045 3.881.442 3.527.303 1.415.431

Défict/Superávit 6.715.259 1.163.389 1.259.704 13.943.882 23.824.838

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 

DESPESA TOTAL 581.372.196 649.202.518 715.833.960 807.988.303 916.410.536

TABELA 2 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA ECONÔMICA E 
NATUREZA DA DESPESA (2017-2021)

Fonte: Sistema Gestor
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GRÁFICO 11 - EVOLUÇÃO DAS DESPESAS DA PMS (2017-2021)

GRÁFICO 12 - EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS (2017-2021)

O investimento público é uma importante 
ferramenta para o impulsionamento do 
desempenho econômico. O investimento em 
infraestrutura básica de água e saneamento, 
bem como equipamentos de saúde, educação e 
desporto e lazer são essenciais para melhoria da 
qualidade de vida da população.

Durante o ano de 2021, R$ 114.867.128,66 foram 
destinados à realização de investimentos, os 
quais são oriundos de recursos provenientes do 
Município de transferências da União, do Estado 
e de Operações de Crédito (mercado interno e 
mercado externo). O maior valor dos últimos 
quatro anos.

INVESTIMENTOS

Fonte: Sistema Gestor

Fonte: Sistema Gestor
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A Lei Orçamentária Anual de 2022 (LOA 2022) 
tem como finalidade a concretização dos 
objetivos e metas planejadas para o primeiro 
ano do Plano Plurianual 2022-2025 (PPA 2022-
2025). O orçamento fixado na LOA 2022 é de R$ 
962.660.173,18, que corresponde a um incremento 
de 16,84% em relação ao do ano anterior. 
O montante previsto para as receitas é de R$ 
962.660.173,18, sendo R$ 859.863.847,73 relativos 
às receitas correntes e R$ 151.654.609,85 relativos 
à receitas de capital, destes, R$ 105.000.000,00 são 
decorrentes de operações de crédito. As despesas  
fixadas no mesmo montante previsto para as 
receitas, estão divididas em despesas correntes (R$ 
782.234.917,71) e de capital (R$ 179.425.255,47), 

além da previsão de reserva de contingência 
fixada em R$ 1.000.000,00. Ressalte-se que, em 
atendimento à regra de ouro, as despesas de 
capital superam as receitas de operações de 
crédito.
O orçamento reflete, ainda, a preocupação com 
as áreas da saúde e educação em Sobral. Na 
função educação (função 12), estão previstos 
desembolsos no montante de R$ 252.785.449,09. 
Na função saúde (função 10), temos a previsão 
de desembolsos de R$ 245.573.452,99. Deve-
se ressaltar que os montantes alocados para 
a educação e para a saúde correspondem 
conjuntamente a, aproximadamente, 52% do 
orçamento municipal.

O ORÇAMENTO DE 2022

ITEM DE DESPESA 2022 %

DESPESAS CORRENTES 782.939.778,88 81,33%

   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 320.502.419,63 33,29%

   JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 5.078.000,00 0,53%

   OUTRAS DESPESAS CORRENTES 457.359.359,25 47,51%

DESPESAS DE CAPITAL 178.720.394,30 18,57%

   INVESTIMENTOS 177.829.894,30 18,47%

   INVERSÕES FINANCEIRAS 500,00 0,00%

   AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 890.000,00 0,09%

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00 0,10%

TOTAL 962.660.173,18 100,00%

TABELA 3 - LOA 2022 POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA 
DA DESPESA

Fonte: Sistema Gestor
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Em relação aos orçamentos temáticos, destaca-se o 
Orçamento Criança e Adolescente (OCA). Em 2022, 
foram previstos R$ 663.259.939,12 destinados 

às crianças e adolescentes, apresentando um 
aumento de 37,23% em relação ao executado em 
2021, conforme mostra a tabela a seguir:

FUNÇÃO DE GOVERNO OCA EXECUTADO 2021 OCA PREVISTO 2022 Δ % 2022/2021

08 - Assistência Social 6.771.522,55 14.021.973,50 107,07%

10 - Saúde 305.021.585,82 245.447.026,39 -19,53%

11 - Trabalho 473.306,98 4.802.510,00 914,67%

12 - Educação 239.877.428,09 252.785.449,09 5,38%

13 - Cultura 2.429.931,38 6.090.895,76 150,66%

14 - Direito da Cidadania - 2.307.983,75 -

16 - Habitação 679.927,66 3.526.159,32 418,61%

17 - Saneamento 64.490.709,32 107.228.950,00 66,27%

18 - Gestão Ambiental 21.751.282,04 20.470.833,16 -5,89%

27 - Desporto e Lazer 3.497.979,74 6.578.158,15 88,06%

TOTAL GERAL 644.993.673,58 663.259.939,12 2,83%

644.993.673,58

663.259.939,12

635.000.000,00

640.000.000,00

645.000.000,00

650.000.000,00

655.000.000,00

660.000.000,00

665.000.000,00

OCA EXECUTADO 2021 OCA PREVISTO 2022

TABELA 4 – ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE SEGUNDO AS FUNÇÕES 
ORÇAMENTÁRIAS (OCA) 2021 E 2022

GRÁFICO 13 - EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE
(2020-2021) 

Fonte: Sistema Gestor

Fonte: SEPLAG, 2021

Outro destaque do orçamento temático é o Ocupa 
Juventude, que em 2022 ganhou um programa 
multisetorial que perpassa diversas secretarias. 
Foram previstos  R$ 9.661.489,51 para atender  
5.865 jovens, o investimento será rateado entre 
os diversos projetos das secretarias, os quais 
podemos destacar: Projeto de Estágio Municipal; 

Projeto Inova Sobral; Projeto Robótica Educativa; 
Projeto Bolsa Universidade de Sobral; Projeto 
Bolsa Atleta de Sobral; Projeto Jovem Guarda; 
Projeto Capacita Sobral; Projeto Qualifica Sobral; 
Projeto Sobral Profissionalizado; Projeto Formação 
em Artes e Esportes; Projeto Jovens Agentes Rurais  
e; Projeto Jovens Empreendedores Rurais. 
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OCUPA SOBRAL
Visa ocupar ruas, praças e equipamentos públicos, para isso vamos investir em modernos meios 
de mobilidade e serviços urbanos, em ações concretas de arte, cultura, esporte e lazer para todos, 
garantindo acessibilidade à pedestres e ciclistas e mais qualidade de vida, segurança, paz e harmonia 
entre os cidadãos.
O eixo Ocupa Sobral corresponde a 7 áreas de atuação: Esporte e Lazer, Mobilidade, Cultura, Juventude, 
Infraestrutura e Serviços Públicos e Urbanismo, envolvendo as seguintes secretarias: Secretaria da 
Infraestrutura (Seinfra), Secretaria da Conservação e Serviços Públicos (Sesep), Secretaria da Juventude, 
Esporte e Lazer (Secjel), Secretaria da Cultura e Turismo (Secult), Secretaria do Urbanismo, Habitação e 
Meio Ambiente (Seuma).

A Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer (Secjel) 
possui atuação central de planejamento, execução, 
monitoramento e avaliação das políticas públicas 
com o objetivo de democratizar as linguagens para 
a juventude e fortalecer o fomento ao esporte 
e lazer para toda a comunidade sobralense 
possibilitando o acesso comum a todos. Os 
programas excutados  pela secretaria em 2021 
são: Jogos Escolares Sobralences; Ativa Sobral; 
Escola de Formação Olímpica de Sobral; Projeto 
Bike Sobral e Projeto Tardezinha de Lazer. Durante 
o mês de março de 2021, a Secjel realizou os
Jogos Escolares Sobralense respeitando todas as
orientações, restrições e definições apontadas
pelos órgãos especialistas em saúde. Nesta Edição
dos Jogos Escolares participaram 20 Escolas
Municipais, Estaduais e Particulares. Foram mais
de 200 coletivos envolvidos entre 9 modalidades
esportivas, disputadas entre meninas e meninos
nas faixas etárias de 12 a 14 anos e 15 a 17 anos,
com cerca de 450 jovens estudantes beneficiados.
O Ativa Sobral é um programa municipal de
Atividades e Lazer, que objetiva proporcionar às
pessoas de todas as comunidades a participar em
atividades físicas como aulas de ritmos, aulas de
ginástica, alongamento e outras atividades físicas.
No ano de 2021 a Secjel abriu e manteve 10 núcleos 
funcionando ativamente com uma média total de
1730 beneficiados. Os núcleos estão posicionados
nos bairros: Sinhá Sabóia, Cohab III, Sumaré, Dom
José, Padre Palhano, Novo Recanto, Centro, Vila
União, Parque Silvana e Margem Esquerda.
A Escola de Formação Olímpica de Sobral é um
programa de esportes desenvolvido pela Secjel

com objetivo de desenvolver atletas em esportes 
olímpicos. No ano de 2021,as atividades foram 
retomadas a partir da finalização das obras da Vila 
Olímpica de Sobral. Com o início das atividades, que 
se deu no dia 12 de novembro, foram atendidos 
mais de 200 jovens em 5 modalidades olímpicas.
O Projeto Bike Sobral é parte do Programa 
Ativa Sobral, ele consiste em realizar atividades 
esportivas no âmbito do Ciclismo, ações abertas 
para toda a comunidade interessada em praticar 
passeios ciclísticos na área urbana de Sobral. O 
projeto acontece em todas terças-feiras à noite e é 
conduzido por balizadores, recebe ainda apoio de 
batedores da Guarda Municipal e apoio do sistema 
de saúde do município. Desde o seu início, o Bike 
Sobral já aconteceu em 17 edições com média total 
de 730 pessoas beneficiadas. 
O Projeto Tardezinha de Lazer é parte integrante 
do Programa Ativa Sobral, ele consistindo em 
realizar atividades de lazer com crianças, jovens 
e adultos, com eventos realizados em praças e/
ou logradouros públicos capazes de agregar 
determinadas comunidades num objetivo de 
alegria. Nesses eventos são realizadas atividades 
de lazer nas linhas esportivas, lúdicas, artísticas, 
culturais, desenvolvidas com o propósito de 
integrar as pessoas da comunidade do entorno 
do logradouro sede. A Secjel realizou, em 2021,   6 
edições do projeto, totalizando uma média de 115 
pessoas por evento. Os locais onde aconteceram 
as edições foram: Novo Caiçara, Jaibaras, Pedra de 
Fogo, Alto Grande e duas edições em parceria com 
o corpo de bombeiros.

ORGÃOS VINCULADOS: SECJEL E SECULT
TEMA - ESPORTE, LAZER E CULTURA

#SECJEL
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A Coordenação de Juventude, vinculada à 
Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer busca, 
por meio da promoção de políticas públicas, 
criar as condições para que os jovens ocupem 
os espaços públicos, exerçam seu protagonismo 
jovem, sua emancipação e inserção no mercado 
de trabalho.  Por isso, há a necessidade de que 
sejam garantidos vários direitos durante essa 
etapa, articulando uma perspectiva transversal 
para as políticas públicas municipais. A 
Coordenação de Juventude em 2017 passou a 
integrar uma secretaria municipal; ano em que, de 
forma residual, atuava de forma mais executiva. A 
partir de 2018, passou a atuar menos na direção 
de execução de demandas pontuais e mais no 
sentido da estruturação das políticas, lançando 
projetos importantes como o Bolsa Universidade 
e o Estação Games, dando continuidade no ano 
seguinte. Já nos anos de 2020 e 2021, em razão 
da pandemia da COVID-19, todas as atividades 
presenciais foram suspensas pela maior parte dos 
dois períodos, afetando diretamente o alcance do 
público.
O projeto Bolsa Universidade visa melhorar as 
condições de permanência no Ensino Superior 
dos alunos egressos da rede pública de ensino por 
meio de uma bolsa (auxílio financeiro) concedido 
para alunos em condição de vulnerabilidade 
financeira que cursam os dois primeiros períodos 
de cursos de nível superior presencial. Em 2017, 
ainda não havia sido lançado o projeto. No ano de 
2018, foram ofertadas 500 vagas, sendo ocupadas 
376. Em adaptação de demanda, no ano de 2018,
foram ofertadas 350 vagas preenchidas em sua
totalidade. Em 2020 e 2021, em razão da suspensão

das aulas presenciais nas universidades, o projeto 
foi suspenso temporariamente, devendo retornar 
em 2022.  
Estações Juventude (EJ) são equipamentos 
territoriais que reúnem um conjunto ações 
estratégicas para levar aos jovens de 12 a 29 anos 
políticas públicas que garantam seus direitos e os 
auxiliem na emancipação, participação social e 
autonomia, levando em consideração a história, a 
cultura e as potencialidades de cada território. Em 
2017 contávamos com 4 equipamentos na sede 
do município (EJ Mucambinho, EJ Novo Recanto, 
EJ Padre Albani e EJ Caiçara). Em 2018 ampliamos 
para 6 equipamentos contemplando os dois 
maiores distritos Taperuaba e Aracatiaçu (EJ Maria 
Júlia Teixeira e EJ Manoel Mendes Correia). Em 2019 
essa estrutura foi mantida. A partir de 2020, em 
função de problemas prediais no equipamento, 
foram suspensas temporariamente as atividades 
na EJ Nova Caiçara. Em 2021, passou a funcionar 
como EJ a Praça da Juventude, localizada no bairro 
Vila União.
A Estação dos Games de Sobral consiste em uma 
sala equipada com 10 cabines com um console 
PlayStation 4, dois controles bluetooth e mais 
de 20 jogos disponíveis. A primeira Estação de 
Games foi instalada na EJ Padre Albanir em 2018. 
No ano de 2019 foram implementadas mais 
duas (EJ Mucambinho e Praça da Juventude). Em 
2020 abrimos a quarta sala na EJ Manoel Mendes 
Correia (Aracatiaçu) e em 2021, por questões 
estruturais, foram suspensas temporariamente 
as atividades da Sala de Games da EJ Mucambinho 

Descrição 2017 2018 2019 2020 2021
Quadras 122 125 130 133 135*
Areninhas - 3 5 9 12
Academias 9 18 29 33 37

TABELA 5 - EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER

*Quadras de escolas municipais, estaduais, particulares, em clubes e outros mais.
Dessas 135, 81 referem-se a quadras em escolas municipais e logradouros públicos.

Fonte: SECJEL, 2021.

Além dos projetos acima, no ano de 2021, a 
Secjel promoveu diversas conclusões de obras, 
inaugurou importantes equipamentos esportivos 
que passaram a proporcionar uma amplitude 

maior de práticas esportivas para as comunidades 
municipais, tanto na sede quanto nos distritos. 
Na tabela abaixo é possível ver a evolução dos 
equipamentos entregues pela secretaria.
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Descrição 2017 2018 2019 2020 2021
Público alcançado pelas ações da Coordenação de Juventude 7.396 4.559 7.010 4.445 5.968

Descrição 2017 2018 2019 2020 2021
Editais de Fomento (und.) 4 3 2 2 5
Valor Executado (R$ 1,00) 198.200,00 175.000,00 128.000,00 820.100,00 835.717,28

Ações 2021 Público Atendido Quantitativo horas/aulas
Formação no campo do Patrimônio Cultural, Museologia, 
Memória, Economia Criativa e Turismo

203 328

Programa de Educação Musical 513 6.000

Banda Musical Maestro José Pedro 12.500 -

Projeto de Rádio Difusão 6.829 -

TABELA 6 - PÚBLICO ALCANÇADO POR AÇÕES DA COORDENAÇÃO DE 
JUVENTUDE

TABELA 7 - EDITAIS DE FOMENTO LANÇADOS PELA SECULT

TABELA 8 - AÇÕES DE 2021 PROMOVIDAS PELA SECULT

Fonte: SECJEL, 2021.

Fonte: SECULT, 2021.

Fonte: SECULT, 2021.

A Secretaria da Cultura e Turismo (Secult) tem 
como objetivo realizar os projetos e ações de 
forma descentralizada, que sejam interruptores 
de violência e geradores de renda dentro dos 
oito eixos de atuação, são eles: Acesso, difusão 
e fruição cultural; Formação e criação artística; 
Patrimônio, memória e diversidade cultural; 
Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas; Incentivo 
e fomento; Informações, indicadores e dados da 

cultura; Gestão e Sistema Municipal de Cultura; 
Sobral Turística.
Em 2021, a Secult publicou 5 editais de fomento, 
com a aplicação de R$ 835.717,28 em atividades 
culturais, contemplando 218 projetos. A tabela 
abaixo apresenta a evolução dos editais de 
fomento implementados pela secretaria, 
apontando, em 2021, o maior impacto dentre os 
últimos cinco anos. 

Através do Contrato de Gestão Nº 001/2021, que 
apresentava período de vigência de 26 de abril a 26 
de outubro de 2021, foram desenvolvidas algumas 

ações de impacto, essas ações atenderam um 
público de mais de 20.000 pessoas, como podem 
ser vistas na tabela abaixo:

#SECULT
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FORMAÇÃO NO CAMPO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, MUSEOLOGIA, 
MEMÓRIA, ECONOMIA CRIATIVA E TURISMO 

Foi realizado o Circuito de Formações ocorrido 
entre os meses de setembro e outubro de 2021. 
As atividades formativas tiveram inscrições 
online e foram realizadas de forma presencial 
em locais tanto da sede como dos distritos de 
Sobral, contando com público de diferentes 
perfis, classes sociais e faixas etárias, além de 
contar, em sua realização, com a parceria das 
Secretarias Municipais de Cultura e Turismo e de 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Foram 
realizadas 16 formações, sendo elas: Oficina Como 
elaborar um Portfólio Cultural, Oficina de Bulins, 
Oficina de Queijadinha, Oficina de Fartes, Oficina 

de Bordado Richilieu, Oficina de Artesanato em 
palha e suas interfaces, Oficina Descobrindo as 
Artes em Souvenirs, oficina de Crochê, Curso 
Empreendedorismo e Gestão de Negócios 
Criativos, Curso de Projeto Cultural, Curso de 
Turismo Comunitário e Elaboração de Itinerário 
de Visitas, Curso de Acessibilidade Cultural - 
projetos, Espaços e Eventos, curso de Turismo e 
Geração de Renda, curso de Criação de Design 
para produtos Culturais voltados ao Turismo, 
curso de Conservação de Acervos Museológicos e 
curso de Gestão para Agentes e Grupos Culturais. 

A Escola de Música de Sobral teve suas atividades 
realizadas durante a vigência do contrato de 
gestão em formato majoritariamente virtual, 
em decorrência das restrições da pandemia da 
Covid-19, por meio de plataforma de ensino   de 
vídeo aulas e videoconferências. Assim, a escola 
ofertou 06 núcleos Musicais (Teclas, Sopro, Cordas 
Friccionadas, Cordas Dedilhadas, Musicalização 
Infantil, Canto), organizados em 60 turmas e 17 
modalidades, com frequência de 2 encontros 
semanais. Ao final do semestre, a Escola de 
Música de Sobral contou com um número total 
de 513 estudantes matriculados, totalizando 

6.000 horas de atividades divididas entre: vídeo-
aulas (1.200h/a), encontros virtuais (1.800 h/a), 
planejamento do corpo docente (1.800 h/a) e 
produção de vídeo aulas e material didático (1.200 
h/a). Outra atividade realizada foi o empréstimo 
de instrumentos musicais aos estudantes 
matriculados, como forma de assegurar a 
continuidade das atividades pedagógicas por 
parte dos discentes da Escola, sendo apresentado 
em relatórios o dado de 96 empréstimos de 
instrumentos ao longo do período de vigência do 
Programa.

Os trabalhos de aperfeiçoamento aconteceram 
por meio de ensaios semanais, apresentações 
musicais presenciais em diversas localidades 
e eventos do município de Sobral e reuniões 
online para planejamento das apresentações 
e construção de repertório. Ao todo foram 
realizadas 35 apresentações musicais, com 

um público estimado de 12.500 pessoas. Cabe 
destaque a realização do Projeto “Música e Afeto” 
que visava levar apresentações da Banda Maestro 
José Pedro a espaços onde se realizavam ações de 
combate ao Coronavírus, como Hospitais e locais 
de vacinação

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUSICAL – ESCOLA DE MÚSICA DE SOBRAL 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUSICAL – BANDA MUSICAL MAESTRO JOSÉ PEDRO 

Foi realizado os programas e programações: 
Madrugada Ecoa, Bom dia Ecoa, Alerta Geral, 
Radar Ecoa, Ecoa Sem Parar, Roteiro Ecoa, 
Ecoa de Boa e Voz do Brasil. bem como, o 
fortalecimento do acesso online ao programa 

de Rádiodifusão, através do aplicativo da Rádio 
Ecoa e a disponibilização da rádio em formato 
virtual no site institucional da Escola de Cultura, 
Comunicação, Ofícios e Artes (Ecoa).

PROJETO DE RÁDIODIFUSÃO
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#SETRAN

TEMA - MOBILIDADE 

A Secretaria do Trânsito e Transporte (Setran) e 
a  Coordenadoria Municipal de Trânsito (CMT), 
são órgãos integrantes da Administração Direta 
do Município de Sobral, que têm como finalidade 
de estabelecer e executar as políticas, diretrizes 
e gestão de mobilidade urbana, e exercendo 
as atividades previstas no Código de Trânsito 
Brasileiro, visando a efetividade, controle interno 
e social das ações do Município de Sobral, 
necessitando, portanto, ter a sua estrutura 
administrativa alinhada às suas finalidades.
No que se fala sobre Mobilidade Urbana, compete 
a secretaria planejar, operacionalizar, fiscalizar e 
regulamentar os sistemas de transporte público 
individual do tipo táxi e mototáxi e o sistema de 
transporte público coletivo distrital no Município 
de Sobral. Além disso, é responsável pelo 

planejamento da rede cicloviária, com o objetivo 
de garantir a mobilidade urbana em todos os seus 
níveis. A Coordenadoria de Mobilidade Urbana 
definiu alguns objetivos para o ano de 2021, o 
acompanhamento desses pode ser visto a seguir:

1. Seleção pública e contratação de 8 (oito) fiscais
de mobilidade urbana;
2. Implantação de recadastramento via plataforma
digital online;
3. Emissão de documentos através da plataforma
digital, com acesso pelos autorizatários;
4. Fiscalização em conjunto com a CMT, Guarda
Civil Municipal e Polícia Militar;
5. Avaliação das condições de uso dos veículos
utilizados nos sistemas de táxi e mototáxi.

Descrição Quantitativo 2021

Abordagens 170

Notificações 94

Apreensões 19

Batas de Mototaxistas recolhidas 8

Blitz 6

TABELA 9 - INICIATIVAS DE 2021 DA COORDENADORIA 
DE MOBILIDADE URBANA

Fonte: SETRAN, 2021.

ORGÃOS VINCULADOS: SETRAN E CMT
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Outro projeto de destaque da secretaria é o 
OCUPACAR, que tem por objetivo a locação de 

veículos para atender as demandas administrativas 
dos órgãos e entidades da Prefeitura de Sobral.

Descrição Agosto a Dezembro/2019 2020 2021

Atendimentos OCUPACAR (und.) 3.108 7.405 20.328

TABELA 10 - EVOLUÇÃO DOS ATENDIMENTOS DO OCUPACAR

Fonte: SETRAN, 2021.
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GRÁFICO 14 - EVOLUÇÃO DOS ATENDIMENTOS DO OCUPACAR

Fonte: SETRAN, 2021.
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ORGÃOS VINCULADOS: SEINFRA, AMA, SEUMA E SESEP

#SEINFRA

TEMA – URBANISMO, SERVIÇOS PÚBLICOS E 
INFRAESTRUTURA

A Secretaria da Infraestrutura (Seinfra) tem 
por finalidade, no âmbito municipal, formular, 
aprovar, gerir, normatizar e fiscalizar a execução 
de programas, projetos e sistemas relativos à 
execução de projetos completos de obras e serviços 
de engenharia de infraestrutura urbana, bem 
como orientar e gerir a execução de programas 
e projetos para a construção, manutenção e 
reforma de edifícios e equipamentos públicos, 
demandadas pelos órgãos da Administração 
Pública Municipal, além de gerir produção própria 

de asfalto e executar atividades compatíveis e 
correlatas com a sua área de atuação.
A Seinfra, durante o ano de 2021, teve a 
preocupação de tomar medidas preventivas 
para que não houvesse agravamento nenhum 
dos serviços dos quais é responsável. Assim, 
a Seinfra, juntamente com outros órgãos 
desta municipalidade, concluiu e inaugurou R$ 
27.505.735,58 em obras, incluindo entregas de 
equipamentos novos e reformados.

GRÁFICO 15 - EVOLUÇÃO DO VALOR INVESTIDO EM OBRAS  ENTREGUES 
PELA PMS (2017-2021)
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Fonte: SEINFRA, 2021.
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#AMA

#SEUMA

A Autarquia Municipal do Meio Ambiente (AMA) 
tem como objetivo geral a implementação das 
ações em consonância com a Política Nacional 
do Meio Ambiente (PNMA), através do controle 
e proteção ambiental, bem como a fiscalização e 
o licenciamento ambiental, educação ambiental,
arborização urbana, manutenção de parques e
áreas verdes, criação e gestão das unidades de
conservação e execução da Política de Bem Estar
Animal.
A AMA, tem por objetivo, ainda, minimizar os
problemas ambientais através de soluções
voltadas para a defesa, integralidade dos recursos

naturais e a qualidade de vida da população 
sobralense.
Dentre as atividades almejadas através do 
planejamento estratégico realizado pelas 
Diretorias e Gerências da AMA para o período de 
2021, tem-se o seguinte:

• Emissão de 1.271 licenças ambientais, sendo
arrecadado o total de R$ 741.755,32;

• Doação e plantação de 29.062 mudas.

A Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente 
(Seuma), que até dezembro de 2021, era o órgão 
designado a estabelecer diretrizes, acompanhar e 
deliberar sobre o planejamento urbano da cidade e 
suas formas de ocupação desenvolveu estratégias 
para a proteção e a preservação do meio ambiente 
no município, através do uso sustentável dos 
recursos naturais e do cumprimento das leis 
ambientais e urbanas vigentes.
Para tanto, definiu políticas urbanas e ações de 
planejamento, com vistas ao controle dos usos e 
da ocupação do solo urbano. Em 2021, a Seuma 
trabalhou para um desenvolvimento constante 
e sustentável, buscando garantir aos cidadãos 
sobralenses melhor qualidade de vida com foco 
na política urbana mais humana e integrada 
e na implementação de mudanças que geram 

melhorias para todo o município.
A célula de Monitoramento para Licenciamento, 
através de análise de dados pelo Simplifica e 
pelo Sistema Integrado de Gestão (SIG), realiza 
o monitoramento das dinâmicas imobiliárias da
cidade. O investimento na Plataforma Simplifica,
tornando-a o único meio de protocolo de
processos de obra de pequeno porte, a partir
de setembro de 2021, resultou em um aumento
considerável, superior a 60% em relação aos anos
anteriores, conforme gráfico abaixo, no número
de emissões de Alvará de Construção Simplificado.
Isto foi possível, após os trabalhos da Célula de
Monitoramento revelarem, em suas análises,
a seriedade dos profissionais, no município de
Sobral, em assumir a corresponsabilidade nas
aprovações de projetos.

TABELA 11 - EVOLUÇÃO DAS AÇÕES PROMOVIDAS PELA AMA

Descrição 2017 2018 2019 2020 2021

Mudas doadas e plantadas (und.) 25.140 11.827 42.807 31.266 29.062

Licenças Ambientais Emitidas (und.) 546 656 1.263 855 1.271

Fonte: AMA, 2021.
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GRÁFICO 16 - EMISSÕES DE ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO SIMPLIFICADO
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Fonte: SEUMA, 2021.

A gestão dos processos, por meio da plataforma 
AgendaSol, tem garantido uma maior segurança 
nas análises, permitindo o registro de pareceres 
internos e os de acesso ao público, em ordem 
cronológica, com os devidos encaminhamentos 
e segurança no arquivamento de processos, uma 
vez que, de forma digital, a consulta aos processos 
concluídos tornou-se bastante acessível aos 

gestores, eliminando gradualmente a necessidade 
de manter um espaço físico. 
Por meio de relatórios das plataformas, tem sido 
possível levantar o quantitativo de processos 
em cada setor, e a qualidade do atendimento. 
Semanalmente, os números foram monitorados 
para a identificação das principais dificuldades e 
estabelecimento de metas.

GRÁFICO 17 - REQUERIMENTOS DE AGENDASOL EM 2021
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GRÁFICO 18 - EMISSÕES DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO EM 2021

GRÁFICO 19 - EMISSÕES DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO (2018-2021)
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É possível observar, que houve um aumento no 
número de requerimentos. No segundo semestre 
do ano de 2021, após uma instabilidade nos 
primeiros meses decorrentes do período de 

maior gravidade da pandemia. Não foi possível 
quantificar as emissões dos anos anteriores, 
devido à ausência de sistemas.

Fonte: SEUMA, 2021.

Fonte: SEUMA, 2021.
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Em 2020, houve uma redução considerável 
de emissões de Alvará de Construção, devido 
a pandemia do Coronavírus, a partir do mês 
de março. Em 2019, com o investimento nas 
plataformas AgendaSol, e no segundo semestre, 
com o protocolo dos processos de pequeno 
porte exclusivamente pelo Simplifica, foi possível 
aumentar a quantidade de emissões e alcançar, 
mesmo em cenário de pandemia, as quantidades 
padrões nos anos de 2018 e 2019. Em 2020, 

houve uma redução considerável de emissões 
de Alvará de Construção, devido a pandemia do 
Coronavírus, a partir do mês de março. Em 2019, 
com o investimento nas plataformas AgendaSol, 
e no segundo semestre, com o protocolo dos 
processos de pequeno porte exclusivamente pelo 
Simplifica, foi possível aumentar a quantidade 
de emissões e alcançar, mesmo em cenário de 
pandemia, as quantidades padrões nos anos de 
2018 e 2019.

Em relação aos Habite-se, em 2018 houve 
um cadastramento desses documentos em 
quantidade superior ao dos anos seguintes, devido 
a uma mudança de procedimento que passou a 

exigir esse documento para os procedimentos 
de Alvará de Funcionamento. O setor teve que 
atender ao retroativo de anos anteriores.

• 264 emissões de Alvarás de Construção
Simplificados através da Plataforma Simplifica;
• 919 emissões de Alvarás de Construção;
• 517 emissões de Habite-se;
• Emissão de 492 Alvarás de Funcionamento;
• Aperfeiçoamento do Sistema Simplifica,
resultando no aumento do número de emissões
de licenciamento;

• Aperfeiçoamento da comunicação por meio
de mensagens e e-mails direcionados aos
requerentes, facilitando o atendimento às dúvidas
de forma prática pelo próprio analista;
• Durante o exercício 2021, consolidou-se o
processo de virtualização das solicitações de
Alvará de Funcionamento iniciado em 2020.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DE 2021

GRÁFICO 20 - EMISSÕES DE HABITE-SE (2018-2021)
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Fonte: SEUMA, 2021.
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#SESEP
A Secretaria da Conservação e Serviços Públicos 
(Sesep) tem como finalidade estabelecer as 
políticas, diretrizes e gestão de mobilidade urbana 
e da conservação e dos serviços públicos do 
Município de Sobral, necessitando, portanto, ter 
a sua estrutura administrativa alinhada às suas 
finalidades.
Na coordenadoria da limpeza pública, percebe-se 
que houve uma melhor distribuição das equipes 
responsáveis pela limpeza pública municipal, de 
modo que aquelas passaram a atuar por meio de 
regionais, no qual o território de Sobral foi dividido 

em 06 (seis) regionais, envolvendo sede, distritos 
e localidades. A partir da melhor distribuição 
ocorreu, consequentemente, a ampliação nos 
serviços de coleta e valorização dos profissionais 
envolvidos. Somado a isto, o serviço de coleta 
programada, serviço este destinado a realização 
de coleta solicitada pelos munícipes que possui 
algum entulho em suas residências e não sabe 
como dar a destinação final daquele. Por fim, cabe 
destacar que houve a ampliação e modernização 
da frota de caminhões compactadores, visto a 
aquisição de 06 (seis) novos veículos.

A Coordenadoria de Gestão Integrada de Resíduos 
foi criada no ano de 2021 e vem desenvolvendo 
uma série de ações junto à realização do devido 
manejo dos resíduos produzidos no Município de 
Sobral, principalmente, após a operacionalização 
da Central de Tratamento de Resíduos e do 
Pátio de Compostagem, localizados na sede 
do Consórcio de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos da Região Metropolitana de Sobral-CE 

(CGIRS-RMS), e a operacionalização das Centrais 
Municipais de Reciclagem (CMR´s), situadas no 
bairro Sinhá Sabóia e Alto da Expectativa. Por fim, 
foi dado início ao Plano de Recuperação de Área 
Degradada (PRAD) do Aterro Sanitário Municipal, 
visto que este teve a sua operacionalização 
finalizada em abril de 2021.

No que confere aos serviços de iluminação pública, 
deu-se início a 5ª (quinta) etapa da substituição 
das lâmpadas tradicionais por lâmpadas com 
tecnologia de LED, além da manutenção e 
conservação de toda a rede elétrica pública da 

cidade, em que se constatou maior participação 
da população de Sobral, em virtude de ampliação 
na divulgação do “Call Center”, como também, 
requalificação e instalação de novos pontos de 
iluminação.

TABELA 12 - EQUIPAMENTOS EM USO PELA SESEP (2018-2021)

TABELA 13 - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PROMOVIDOS PELA SESEP

Descrição 2018 2019 2020 2021

Compactadores de Lixo 15 15 15 21

Motocicletas 6 12 14 14

Caminhao Poliguindaste 1 1 1 1

Pá Carregadeira de Pneus 1 1 1 1

Trator de Esteria - D6M 1 1 1 1

Total 24 30 32 38

Descrição 2018 2019 2020 2021

Manutenção de Pontos Apagados (und.) 6.503 6.280 7.252 6.856

Substituição de Luminárias Convencionais por LED (und.) 987 2.695 2.862 2.950

Instalação de Novos Pontos de Iluminação (und.) 917 1.105 986 943

Fonte: SESEP, 2021.

Fonte: SESEP, 2021.
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TEMA – SANEAMENTO

#SEUMA-PRODESOL

SOBRAL VIVA
Visa cuidar do meio ambiente e cuidar das 
pessoas, para isso vamos investir na promoção e 
atenção integral à saúde para todas as idades, na 
gestão urbana e na qualidade do meio ambiente, 
garantindo o bem estar de todas as pessoas.
O eixo Sobral Viva corresponde a 5 áreas 
de atuação: Saúde, Gestão Ambiental, Meio 
Ambiente, Habitação e Saneamento, envolvendo 
as secretarias e/ou unidades administrativas:  

Secretaria da Infraestrutura (Seinfra), Secretaria 
da Conservação e Serviços Públicos (Sesep), 
Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Secretaria 
do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), Agência 
Municipal do Meio Ambiente (AMA), Secretaria 
dos Direitos Humanos, Habitação e Assistência 
Social (Sedhas), Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto (Saae).

Importante também foi o incremento das 
receitas com operações de crédito, instrumento 
fundamental para garantir os investimentos 
necessários ao município, por intermédio de 
financiamento, o principal deles foi o Programa 
de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral 
(Prodesol),  responsável pela gestão dos recursos, 
sendo 50 milhões de dólares americanos, 
vinculados ao empréstimo junto ao Banco de 
Desenvolvimento da América Latina (Corporação 
Andina de Fomento – CAF) e, 12,5 milhões de 

dólares americanos, recursos da contrapartida 
municipal, que tem por objetivo melhorar a 
qualidade dos serviços públicos por meio de 
investimentos públicos em saneamento básico e 
ambiental, gestão socioambiental e requalificação 
da infraestrutura urbana do município.
O contrato do Prodesol teve início em novembro 
de 2018 e tem seu fim em novembro de 2023, 
desta forma, mais de R$ 111 milhões foram 
investidos nos objetos do projeto. Somente em 
2021, foram investidos mais de R$ 59 milhões.

ORGÃOS VINCULADOS: SEUMA E SEINFRA

GRÁFICO 21 - EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTO EM PRODESOL
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Fonte: SEUMA, 2021.
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• Aquisição de 3 caminhões compactadores
para atuar na melhoria do sistema de coleta de
resíduos do município, (R$ 1.596.900,00);
• Conclusão de uma importante adutora que
abastecerá a Serra do Rosário, (R$ 9.045.905,81);
• Conclusão do sistema de rede coletora de esgoto
do Distrito de Rafael Arruda, (R$ 361.664,30);
• Sistema de esgotamento sanitário dos

bairros  Campo dos Velhos e Parque Silvana,(R$ 
10.888.779,73); 
• Requalificação urbana do Parque Lagoa da
Fazenda (83%);
• Parque Estação Ferroviária (36%)
• Urbanização do entorno do Riacho do Urubu
(84%).

• 1.676 árvores foram plantadas até 2021
(R$ 1.922.559,34);
• Macroprojetos: Escola Verde, Sobral Sustentável
e Eco Servidor
• Instalação das Placas de Identificação Botânica
(lotes II e II) (R$ 64.792,80);
• Realização das Olimpíadas Socioambientais
(R$ 64.792,80);
• Concurso de Instalações Bootcamp (R$

64.792,80);
• Publicações dos ebooks: A natureza em Sobral:
biodiversidade e conservação e o Sumário
Executivo do Sobral Nossa Casa, o Inventário
de Praças e Inventário dos Parques, Praças e
Alamedas de Sobral – IPPAS; a realização das
Campanhas Sobral de Boa com a Natureza, Sobral
Recicla e Eco Servidor (R$ 194.378,40).

• Execução da ciclovia na Avenida Frederico
Ferreira Gomes, denominada “Ciclovia Lela” (R$
604.241,24);
• Construção de núcleos de formação esportiva e
aquisição de equipamentos; construção/reforma
de unidades de saúde.

• Construção do Centro de Saúde da Família
Dr. Tomaz Corrêa Aragão (Bairro Sinhá Sabóia)
(R$ 2.424.967,51);
• Construção de 3 campinhos.

INVESTIMENTOS REALIZADOS

IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ARBORIZAÇÃO DE SOBRAL E PROGRAMA DE 
EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL

INFRAESTRUTURAS SOCIAIS
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Diante da natureza inflexiva do Prodesol a 
abrangência de suas ações perpassa os anos 
e seu horizonte anuncia mais sustentabilidade 
e mais qualidade de vida para os munícipes. 
Nesse sentido, ainda há investimentos a serem 
concretizados nas infraestruturas e equipamentos 

inerentes aos sistemas de abastecimento de 
água, de esgotamento sanitário, de manejo das 
águas pluviais, na gestão dos resíduos sólidos, 
todas estas ações vinculadas ao Componente I do 
programa.

• Ampliação do sistema de esgotamento sanitário
do bairro Pe. Palhano/Sumaré (R$ 10.000.000,00);
• Constituição do sistema de esgotamento sanitário 
da sede do distrito de Jordão (R$ 12.000.000,00);
• Programa de ligações intradomiciliares (R$
5.000.000,00);
• Identificação de ligações irregulares na rede de
drenagem (R$ 500.000,00;

• Aquisição de caminhões para manutenção e
desobstrução da rede de esgotamento sanitário
(R$ 2.000.000,00);
• Requalificação/ampliação das estações
elevatórias e de tratamento de esgoto (R$
6.000.000,00).

• Substituição de redes de amianto de distribuição
de água potável (R$ 8.000.000,00);
• Setorização para controle eficiente da distribuição
de água potável (R$ 3.500.000,00);
• Requalificação da captação de água bruta no Rio
Jaíbaras (R$ 5.500.000,00);

• Requalificação da rede de distribuição de água
da localidade de alegre (distrito de Patriarca) – (R$
150.000,00);
• Construção de estação de tratamento de água e
rede de distribuição de água potável no distrito de
Boqueirão (R$ 1.500.000,00).

• Instalação de Ilhas Ecológicas pelo município
para disposição de resíduos recicláveis
(R$ 1.500.000,00);
• Construção de Ecopontos (R$ 1.500.000,00);

• Aquisição de equipamentos para a coleta seletiva 
(R$ 3.000.000,00).

• Obras de drenagem nos bairros Renato Parente;
José Euclides, Vila União (R$ 8.000.000,00).

• Revisão do Plano de Saneamento Básico (R$
750.000,00);
• Elaboração do Plano Diretor de Drenagem
Urbana (R$ 750.000,00);
• Cadastro das redes de infraestrutura sanitária

(R$ 4.500.000,00);
• Elaboração de projetos (R$ 2.500.000,00);
• Fortalecimento/modernização institucional do
SAAE (R$ 1.5000.000,00).

INVESTIMENTOS A SE REALIZAR - COMPONENTE I

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

RESÍDUOS SÓLIDOS

MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS  

PLANEJAMENTO
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No componente II do Prodesol, Gestão 
Ambiental, implementar-se-ão mais ações 
para o agradabilidade de viver dos munícipes. 
Nesse sentido, ainda há investimentos a serem 
concretizados relacionados as mudanças 

climáticas, impacto do nosso viver nos ecossistemas, 
desenvolvimento de tecnologias para melhor 
gestão da vida na cidade, instrumentos de gestão 
das unidades de conservação ambiental.

No componente III do Prodesol, mobilidade urbana, buscar-se-á ainda mais a melhoria do sistema de 
mobilidade municipal. 

• Estudo de vulnerabilidade às mudanças
climáticas (R$ 800.000,00);
• Pegadas de carbono e hídrica (R$ 300.000,00);
• Programa parametrizado de licenciamento
ambiental 3D (R$ 2.000.000,00);

• Plano de manejo das unidades de conservação
ambiental Revis Pedra da Andorinha e APA da
Serra do Rosário (R$ 600.000,00).

• 2ª Etapa do plano de arborização (R$ 800.000,00);
• 3ª Etapa do plano de arborização (R$ 800.000,00);
•Reflorestamento das unidades de conservação
(R$ 1.000.000,00);

• Manutenção dos corredores verdes etapas 2 e 3
(R$ 1.200.000,00).

• Recuperação de matas ciliares e limpezas dos
corpos hídricos (R$ 2.000.000,00);
• Jardins filtrantes na Foz do Mucambinho (R$
2.000.000,00);

• Aquisição de plantas ideais para os jardins
filtrandes (R$ 2.000.000,00);
• 2ª Etapa do plano de educação ambiental (R$
1.500.000,00).

• Construção de abrigos nas paradas do transporte 
coletivo (R$ 2.000.000,00).

No componente IV do Prodesol, infraestrutura social, implementar-se-ão mais ações na oferta de 
infraestruturas e equipamentos de lazer para os munícipes. 

• Campinho no bairro Dom Expedito
(R$ 300.000,00);

• Areninha no bairro José Euclides (R$ 2.500.000,00).

INVESTIMENTOS A SE REALIZAR - COMPONENTE II

INVESTIMENTOS A SE REALIZAR - COMPONENTE III

INVESTIMENTOS A SE REALIZAR - COMPONENTE IV

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ARBORIZAÇÃO

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

TRANSOL

NÚCLEOS DE FORMAÇÃO ESPORTIVA
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Além do investimento em saneamento básico 
realizado pelo Prodesol, há também investimento 
realizado através de recursos provenientes de 

Convênios Federais. Em 2021, foram entregues 
pela Seinfra as seguintes obras de esgotamento 
sanitário:   

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) integra a 
administração direta do município de Sobral e 
tem como finalidade implementar a gestão do 
Sistema de Saúde (considerando a Vigilância em 
Saúde, a Vigilância do Sistema, a Educação na 
Saúde, a Atenção à Saúde, a Atenção Primária, a 
Atenção Especializada, a Assistência Farmacêutica 
e a Política sobre Drogas) mediante a definição 

das políticas públicas, diretrizes e programas que 
promovam o atendimento integral à saúde da 
população local.
Com o desenvolvimento de ações planejadas pela 
secretaria, dentro da sua prioridade, observa-se a 
evolução dos Indicadores Estratégicos da Rede de 
Saúde.

#SEINFRA

TEMA - SAÚDE

#SMS

TABELA 14 - OBRAS DE SANEAMENTO ENTREGUES PROVENIENTES DE 
CONVÊNIOS FEDERAIS (2021)

TABELA 15 - INDICADORES ESTRATÉGICOS DA REDE DE SAÚDE
(2018-2021)

Descrição Quantitativo (m) Valor Investido (R$)

Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário nos Bairros Pe. Ibiapina. Domingos 
Olímpio e Pedro Mendes Carneiro, Município de Sobral/CE 

5.200 2.981.555,02

Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no Distrito de Taperuaba, Município 
de Sobral/CE 

1.932 1.142.847,37

Descrição 2018 2019 2020 2021

Taxa de Mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) 7,67 6,44 10,63 8,67

Mães de nascidos vivos com mínimo de sete consultas pré-natais durante 
a gestação (%)

91,79% 91% 87,75% 95%

Cobertura populacional estimada pelas equipes de Saúde Bucal (%) 92,18% 92,18% 89.24% 80%

Oferta de testes-rápidos para a detecção do diagnóstico de jovens entre 
15 a 34 anos com HIV no município de Sobral

41% 67% 67% 100%

Cura entre os casos novos de tuberculose pulmonares com confirmação 
laboratorial (%)

36% 52,07% 33% 85%

Exames anti-HIV realizados em casos confirmados de tuberculose (%) 94,49% 94,34% 93.65% 94,74%

Fonte: SEINFRA, 2021.

ORGÃOS VINCULADOS: SMS

Fonte: SMS, 2021.
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• Ampliado em 2,5% a oferta de procedimentos
ambulatoriais de média e alta complexidade;
•  Ampliado em 2,5% a realização de procedimentos
cirúrgicos de média complexidade em 2021;
• Monitorado 100% dos serviços ambulatoriais e
hospitalares monitorados e fiscalizados quanto a
realização de procedimentos especializados;
• Construídos 02 novos Centros de Saúde da
Família;
• Ampliado 01 Centro de Saúde da Família;
• Realizada informatização de 100% dos Centros
de Saúde da Família;
• Ofertado 05 Centros de Saúde da Família com
horário de atendimento expandido;
• Ampliado em 10% o número de Equipes de
Saúde da Família;
• Ampliado em 30% o número de Agentes
Comunitários de Saúde;
• 57,08% dos alunos da rede pública municipal
de ensino com avaliação clínica;
• Garantia de Kit escovação para 30.000 alunos
cadastrados no PSE;
• Acompanhado 100% das pessoas com
hipertensão acima de 15 anos na Estratégia Saúde
da Família;
• Acompanhado 100% da população acima de 30
anos com diabetes na ESF;
• Realizado a Razão anual (até novembro) de 0,18
para exames citopatológicos entre mulheres de
25 a 64 anos;
• Realizado a Razão anual de 0,26 para exames de

mamografia entre mulheres de 50 a 69 anos;
• Ampliado para 95% a proporção de nascidos
vivos com no mínimo sete consultas de pré-natal
realizadas durante a gestação;
• Reduzido a taxa de mortalidade infantil para
8,67%;
• Garantido a oferta de 100% exames pré-natal no
Centros de Saúde da Família;
• Garantido a cobertura de 85% das crianças de 0
a 5 anos para consultas de puericultura;
•  Ampliado para 70% o percentual de crianças com
até 120 dias em aleitamento materno exclusivo;
• Garantido três consultas médicas para menores
de um ano em 100% dos Centros de Saúde da
Família;
• Reduzido a 5,89% a taxa de crianças de baixo
peso ao nascer;
• Realizado 100% com pelo menos dois testes de
HIV e sífilis no CSF;
• Realizadas 85 ações de prevenção as IST/AIDS
em 2021;
• Implantado Centro de Atenção Psicossocial
Infantil (CAPSi);
•  Examinados anualmente 97,30% dos casos novos
de tuberculose pulmonar bacilíferos positivos;
• Garantido 85% de cura entre os casos novos de
tuberculose com confirmação laboratorial;
• Realizados exames anti-HIV em 94,74% dos
casos confirmados de tuberculose;
• Garantido 94.74% de cura dos casos de
hanseníase.

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Sobral 
iniciou seu funcionamento em 2019, sendo assim 
hoje um dos principais pontos de apoio para a 
população sobralense. Durante seus 3 anos de 

funcionamento a unidade apresentou evolução 
na quantidade de procedimentos realizados, 
apresentando uma redução no número de óbitos 
de 2020 para 2021.

UPA

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DE 2021

Fonte: SMS, 2021.

TABELA 16 - PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA
(2019-2021) 

Procedimentos com Finalidade Diagnóstica 2019 2020 2021

Laboratório Clínico (und.) 2.979 14.359 29.227

Radiologia Clínica (und.) 5.746 14.382 10.192

Eletrocardiograma (und.) 596 2.216 2.107

Total 9.321 30.957 41.526
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TABELA 17 - PROCEDIMENTOS CLÍNICOS (2019-2021) 

TABELA 18 - TOTAL DE ÓBITOS NA UPA

Procedimentos Clínicos 2019 2020 2021

Atendimentos de Urgência com observação até 24h em Atenção Especial 766 1.573 905

Acolhimento com Classificação de Risco 32.918 65.991 51.762

Consulta de Profissionais de Nível Superior 40.261 80.350 74.393

Procedimentos Odontologicos 2.005 8.170 6.178

Atendimento de Enfermagem 33.364 66.058 57.871

Total 109.314 222.142 191.109

Descrição 2019 2020 2021

Total de Óbitos (<24h ou ≤24h) 4 33 18

Total de Óbitos (>24h) 2 27 10

Total 6 60 28

Fonte: SMS, 2021.

Fonte: SMS, 2021.
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Visa ocupar os espaços e proporcionar o convívio 
entre todos com segurança e respeito, para isso 
vamos investir na promoção e sensibilização em 
Direitos Humanos e Cidadania, na igualdade de 
gênero, no empoderamento das mulheres vítimas 
de violência, na fiscalização com rigor ao respeito 
às leis de trânsito e ao combate à violência, e 
principalmente em promover o Protagonismo 
Juvenil. 

O eixo Sobral da Paz que corresponde a 5 áreas 
de atuação: Assistência Social, Participação 
Social, Direitos Humanos, Segurança e Trânsito, 
envolvendo as secretarias e/ou unidades 
administrativas: Secretaria dos Direitos Humanos, 
Habitação e Assistência Social (Sedhas), Gabinete 
da Vice-Prefeita (Gabvice), Secretaria da Segurança 
Cidadã (Sesec).

SOBRAL DA PAZ

#SEDHAS

TEMA - ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Secretaria dos Direitos Humanos, Habitação 
e Assistência Social (Sedhas) foi responsável, 
até o ano de 2021, pela execução das políticas 
públicas de assistência social, direitos humanos e 
habitação.
A Coordenadoria da Assistência Social é 
responsável pela gestão dos equipamentos de 
execução das políticas socioassistenciais no 
território: a Casa do Cidadão, os Centros de 
Referência da Assistência (CRAS) - 06 no município 
de Sobral -, que compõem a Proteção Social Básica; 
os Centros Especializados -01 CREAS e 01 Centro 
Pop- e os Acolhimentos Infantil e para Pessoas em 
Situação de Rua, que compõem a Proteção Social 
Especial.
As ações da Política de Assistência Social são 
estruturadas através da rede de proteção social, 
por níveis de complexidade: Proteção Social 
Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta 
Complexidade.
No nível de Proteção Social Básica, temos: os 
Centros de Referência da Assistência Social – CRAS 
que constitui a unidade de referência com base 
territorial que oferta os serviços socioassistenciais 
de Proteção e Atendimento Integral à Família 
(PAIF); de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos (SCFV) e de Proteção Social em Domicílio 
para Pessoas com Deficiência (tipificado e não 
ofertado), que atuam no atendimento à população 
vulnerável através do desenvolvimento das 
potencialidades e aquisições, e da ampliação do 
acesso aos direitos de cidadania. São serviços 
continuados de caráter preventivo, protetivo e 
proativo. Na célula de Proteção Social Básica temos 

um Núcleo de Acompanhamento Territorial, que 
faz interface com as ações dos CRAS e programas 
e projetos que estão inseridos nas unidades, tais 
como CMIC, Programa Criança Feliz, Crescer Bem, 
Ocupa CRAS.
Célula de Programas e Projetos - Núcleo de 
Programas e Projetos  temos:  Programa Criança 
Feliz que atende um total de 816 famílias, com 
gestantes, crianças de 0 a 03 anos e 03 a 06 anos 
com BPC; Programa Crescer Bem - Cartão Sobral 
que atende 487 famílias em situação de extrema 
pobreza, sem o auxílio do Bolsa Família e que 
tenham em sua composição familiar gestantes 
e/ou crianças até 06 anos, que por ocasião da 
Pandemia COVID-19 foi ampliado para cobertura 
de famílias em vulnerabilidade social sem outro 
tipo de benefícios. O Programa Mais Infância do 
Governo do Estado, que atende através do Cartão 
Mais Infância 3.134 famílias abrangendo 3.679 
crianças. O programa ACESSUAS Trabalho não foi 
desenvolvido no ano de 2021, pois o Município 
não renovou a continuidade por não atender aos 
critérios necessários.
No âmbito da Proteção Social Especial, temos o 
Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social (CREAS) como unidade de referência da 
média complexidade que ofertam os Serviços 
de Proteção e Atendimento Especializado a 
Famílias e Indivíduos (PAEFI); de Proteção Social 
a Adolescentes em Cumprimento de Medida 
Socioeducativa em Meio Aberto, de Liberdade 
Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à 
Comunidade (PSC) e do Serviço Especializado em 
Abordagem Social e do Serviço de Proteção Social 

ORGÃOS VINCULADOS: SEDHAS
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Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e 
suas Famílias.
Contamos ainda com o Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social para Pessoas 
em Situação de Rua — Centro POP, oferecendo 
serviços especializados para pessoas em situação 
de rua, além do Serviço de Abordagem Social. 
Cabe citar que foi construído o Centro Dia 
para Idoso, serviço que se vincula à Média 
Complexidade, porém só será executado a partir 
de 2022. O serviço terá a finalidade de promover 
a autonomia, a inclusão social e a melhoria da 
qualidade de vida das pessoas idosas.
No nível de Proteção Social de Alta Complexidade, 
temos a oferta de serviços especializados às 
famílias e indivíduos em situação de abandono, 

ameaça ou violação de direitos, necessitadas de 
acolhimento provisório ou que estão fora de seu 
núcleo familiar de origem, com vistas a afiançar 
segurança de acolhida a indivíduos e/ou famílias 
afastados temporariamente do núcleo familiar e/
ou comunitários de origem, através dos serviços 
de:
• Acolhimento Institucional para Crianças e
Adolescentes de 0 a 18 anos, de ambos os sexos,
inclusive com deficiência, sob medida de proteção/
Art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente;
• Acolhimento Institucional para Pessoa em
Situação de Rua, Adulta (Homens de 18 a 59 anos);
• Acolhimento em Instituições de Longa
Permanência para Idosos.

Na Gerência de Benefícios Sociais localizada 
no equipamento Casa do Cidadão, onde 
concentram-se,  além da gerência de Benefícios 
Sociais, Gestão do Cadastro Único e do Programa 
Bolsa família/Auxílio Brasil, uma equipe de 
atendentes, entrevistadores, digitadores, 

arquivistas e assistentes sociais, responsáveis 
por cadastramento, acompanhamento, digitação, 
arquivo, além de ofertar serviços específicos de 
informação à população em geral e, em especial, 
aos beneficiários dos programas Bolsa Família e 
Programa Auxílio Brasil.

TABELA 19 - EVOLUÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA DA ASSISTÊNCIA 
SOCIAL (2017-2021)

Descrição 2017 2021 Variação %

Famílias acompanhadas pelo PAIF (und.) 3.072 3.186 3,71%

Beneficiários do Programa Criança Feliz (und.) 600 750 25,00%

Visitas Domiciliares do Programa Criança Feliz (und.) 5.356 16.898 215,50%

Beneficiários do Programa Crescer Bem (und.) 57 487 754,39%

Beneficiários do Programa Mais Infância Ceará (und.) 285 2.810 885,96%

Pessoas cadastradas no Cadastro Único (und.) 35.856 39.654 10,59%

Beneficiários do Programa Bolsa Família (und.) 17.559 18.841 7,30%

Garantia de Segurança Alimentar e Nutricional (refeição) 11.970 15.880 32,66%

Fonte: SEDHAS, 2021.
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2017 2021
Pessoas Beneficiadas Pessoas Beneficiadas

Capacitação/Educação Permanente em Direitos Humanos 84 300

Café/Rodas de conversa com Direitos Humanos 264 318

Seminário/Eventos/Mesa Redonda em Direitos Humanos 159 734

Fóruns Permanentes de Direitos Humanos, Pessoas com Deficiência, 
Igualdade Racial e Diversidade Sexual.

78 410

Apoiar ações de cidadania e promoção de direitos humanos 30 480

Semanas educativas e de Cidadania 800 4.200
Ações sócio-educativas e de desporto 160 354

Oficinas de Direitos Humanos/ Educomunicação/ Ações de Cultura de Paz 347 7.602

Mapeamento de Comunidade Quilombola de Jardim (CDH-SDA-CEQUISE-
CONAQ)

9 48

Levantamento de Povos Ciganos Kalon (CDH-IBC) 78 famílias 112 famílias

Inventário dos Povos de Terreiro do Ceará (CDH-SDA-ALAGBA) 15 casas 76 casas

Descrição

TABELA 20 - EVOLUÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA DE DIREITOS 
HUMANOS (2017-2021)

A Secretaria dos Direitos Humanos, Habitação 
e Assistência Social (Sedhas) por meio da  
Coordenadoria de Direitos Humanos, executou 
essa política temática se pautando nos 
princípios da indivisibilidade, interdependência, 
universalidade, preconizados na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, no Programa 
Nacional de Direitos Humanos e na Política 
Nacional de Educação em Direitos Humanos, 
bem como no princípio da dignidade da pessoa 
humana que norteia todo o texto da Constituição 
Federal de 1988, e se materializa, em especial, nos 
artigos que positivam os direitos fundamentais 
individuais, coletivos e sociais.

Apresenta também, dentre os princípios de sua 
atuação, a intersetorialidade e transversalidade 
dos Direitos Humanos nas demais políticas 
públicas desenvolvidas pelo município, a garantia 
da participação popular na definição das suas 
diretrizes de trabalho e, por fim, alocar esforços 
para a descentralização dos serviços prestados à 
população de Sobral.
A Sedhas incorporou o desafio de estruturação da 
Política Municipal de Direitos Humanos, através da 
Coordenadoria de Direitos Humanos, organizada 
a partir da sua Célula de Articulação, constituída 
pelos seguintes núcleos

Assim, a Coordenadoria dos Direitos Humanos 
desenvolve um processo de trabalho pela 
mobilização social e articulação intersetorial para 
consolidação desta política, junto à população 
sobralense, tendo como segmentos prioritários: 
pessoas com deficiência, idosos, população negra, 
população LGBTQIAP+, migrantes refugiados, 
povos e comunidades tradicionais, além de todo 

cidadão em situação de direitos violados.  
Como consequência de suas ações, a secretaria 
tem um grande impacto quanto a qualidade de vida 
desses grupos prioritários. É possível comprovar a 
evolução das políticas públicas implementadas e 
a quantidade de pessoas acolhidas e beneficiadas 
com estas ações, através de seus números.

• Núcleo da Diversidade Sexual;
• Núcleo da Pessoa com Deficiência e Idoso;
• Núcleo da Igualdade Racial.

#SEDHAS

TEMA - DIREITOS HUMANOS
ORGÃOS VINCULADOS: SEDHAS E GABVICE

Fonte: SEDHAS, 2021.
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#GABVICE
O Gabinete da Vice-Prefeita é responsável, entre 
outras atribuições, pela gestão do  Centro de 
Referência da Mulher Ana Soraia Silva Galdino 
(CRMS).
O Centro de Referência da Mulher Ana Soraia 
Silva Galdino tem a finalidade de fomentar e 
implementar políticas públicas no município 
de Sobral, visando a equidade de gênero e a 
eliminação de qualquer forma de discriminação 
e de violência contra a mulher, assegurando-lhe 
a plenitude de seus direitos, sua participação e 
integração no desenvolvimento econômico, social, 

político e cultural. 
Nesse sentido, desde 2018, o CRMS realiza 
atendimentos às mulheres vítimas de violência 
doméstica, proporcionando apoio e atendimento 
social, psicológico, jurídico e pedagógico, com 
vistas à inserção social e à garantia de uma melhor 
qualidade de vida.
Desde a sua inauguração, em 13/03/2018, até 
31/12/2021 o CRMS já realizou diversas ações, 
visando o cumprimento da finalidade acima.

Vale salientar que várias atividades presenciais 
restaram comprometidas em decorrência da 
Pandemia por Covid-19 e do consequente 
“Lockdown” no Município de Sobral determinado 
pelo Decreto 2.376, de 19 de março de 2020 
e prorrogações e pelo Decreto nº 2.610, de 04 
de março de 2021 e prorrogações. Por conta 
disso, os serviços do CRMS foram suspensos 
durante o período de 20/03/2020 a 19/07/2020, 

e posteriormente de 04/03/2021 a 04/05/2021, 
sendo que, após a sua reabertura, as atividades 
desenvolvidas tiveram que obedecer aos 
protocolos de distanciamento social. Desse modo, 
foram prejudicadas as atividades de atendimentos, 
visitas, articulação interinstitucional, bem como 
a vinda da unidade móvel de enfrentamento 
à violência doméstica e a formação de grupos 
presenciais, oficinas e cursos. 

A Secretaria da Segurança Cidadã (Sesec) 
desempenha ações integradas para a diminuição 
da violência, por meio da implementação de 
políticas públicas, diretrizes e programas voltados 
à proteção, prevenção e participação cidadã. As 
coordenadorias de Cidadania, de Diagnóstico e 
Cultura de Paz e a coordenadoria de Proteção 
e Defesa Civil dialogam entre si em busca de 
ferramentas de enfrentamento à violência. Um 

dos papéis da Secretaria consiste em estabelecer 
uma relação com os órgãos de segurança 
federal, estadual e municipal, com planejamento 
e integração, buscando uma ação unificada no 
município.
Ademais, buscou-se pensar na Guarda Civil 
Municipal como instituição promotora de 
paz, com habilidades para criar espaços de 
convivência menos violentos, de valorização da 

TABELA 21 - EVOLUÇÃO DO ALCANCE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA 
MULHER ANA SORAIA SILVA GALDINO (2018-2021)

Descrição 2018 2019 2020 2021

Atendimento de mulheres 332 312 346 648

Atividades de prevenção à violência contra a mulher 32 98 43 40

Formações para a equipe do CRMS 4 8 13 23

Atendimentos realizados através do Whatsapp Institucional (a partir de 2021) - - - 300

Atendimentos através da Unidade Móvel de Enfrentamento da Violência Contra a Mulher 830 - - -

Fonte: GABVICE, 2021.

#SESEC

TEMA – SEGURANÇA CIDADÃ
ORGÃOS VINCULADOS: SESEC E GCMS
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TABELA 22 - ENTREGAS REALIZADAS PELA SESEC (2021)

comunidade e de compreensão dos territórios, 
como forma de identificar as realidades e padrões 
destrutivos, criando estratégias que estimulem 
transformações, partindo da premissa que temas 
relacionados ao conflito e a pacificação social têm 
sido essenciais para avançarmos na compreensão 
de que os conflitos fazem parte da vida e de que 
a complexidade das relações tem multiplicado 
situações conflitantes, o que têm exigido uma 

revisita à forma de gestão conflitos.
A Sesec teve como meta primordial para o ano de 
2021 contribuir para a diminuição dos índices de 
violência pública, dando enfoque à proteção do 
patrimônio municipal, na preservação das relações 
interpessoais por meio da promoção da cultura 
da paz e de uma cidadania efetiva e proporcionar 
apoio a população vítima de desastres por meio 
da defesa civil.

Descrição 2021

Emissão de RG 1.464
Entrega de RG 1.390
Alistamento Militar 3.726
Atendimento Virtual - Psicossocial à Guarda Municipal 5
Atendimento Virtual - Apoio Cidadão à Guarda Municipal e Polícia Militar 40
Entregas de Cestas Básicas à grupos vulneráveis 1.000
Central de contato de WhatsApp para atendimento virtual ao público de agendamentos da 
Inserção Social, para emissão de RG

1.423

Central de atendimento virtual ao público da Inserção Social com identificação de Demandas 
Sociais e encaminhamentos à Rede Municipal e demais serviços

577

Atividades esportivas do Esporte Superação na sede SESEC 73
Formações Cidadãs: UGP 15
Atendimentos domiciliares da Inserção Social 22
Campanha “Me chame pelo meu nome” 3
Ação de Documentação Projeto Virando o Jogo 27
Ação de Documentação Centro Pop - Moradores em situação de rua 15
Isenção para Emissão de RG - Cadastro Único 332

Atendimento da célula psicossocial 27
Atividades intersetoriais periódicas 5
Atendimentos em núcleo de cuidados 33
Projetos de cultura de paz 7
Atividades de formação 38
Atividades de grupo de estudo 13
Intervenções de Cultura de Paz 86
Reuniões realizadas 66

Vistorias em parques 3
Vistoria de barragem (açude Camilo Calazans / Sonrisal) 1
Vistoria predial a estabelecimento comercial 1
Vistorias técnicas domiciliares 5
Visitas domiciliares para abastecimento emergencial de água 307
Ações de Defesa Civil integradas com outras instituições 15

Ordens de serviço atendidas pela GCMS 469
Ocorrências direcionadas para a GCMS pelo número 190 1.605
Remoção de pichações em bairros e distritos 439
Cursos de aperfeiçoamento oferecidos à GCMS no ano de 2021 14
Barreiras sanitárias para enfrentamento ao COVID-19 em turnos de 24h, no período de fevereiro a 
maio de 2021

5

Cidadania

Diagnóstico de Cultura e Paz

Proteção e Defesa Civil

Guarda Civil Municipal de Sobral
Fonte: SESEC, 2021.
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TABELA 23 - ENTREGAS REALIZADAS PELA GCMS (2021)

Fonte: GCMS, 2021.

A Guarda Civil Municipal de Sobral (GCMS) teve 
como meta para o ano de 2021 a manutenção 
dos bens e serviços fornecidos e disponibilizados 

pelo município aos usuários, sendo apoiado pelos 
agentes de segurança pública já citados. 

#GCMS

Descrição 2021

Ordens de serviço atendidas pela GCMS 469
Ocorrências direcionadas para a GCMS pelo número 190 1.605
Remoção de pichações em bairros e distritos 439
Cursos de aperfeiçoamento oferecidos à GCMS no ano de 2021 14
Barreiras sanitárias para enfrentamento ao COVID-19 em turnos de 24h, no 
período de fevereiro a maio de 2021

5

Guarda Civil Municipal de Sobral

Visa garantir, mesmo em momento de crise, 
capacitação, formação, fortalecimento do 
empreendedorismo, ampliação das práticas 
da economia solidária, fomento à inovação 
tecnológica e ao desenvolvimento de startups 
como meio de possibilitar a geração de trabalho, 
emprego e renda, colocando o município de Sobral 

na direção da prosperidade e da justiça social. 
O eixo Sobral Ativa corresponde a 2 áreas 
de atuação: Desenvolvimento Econômico e 
Agricultura, envolvendo as secretarias e/ou 
unidades administrativas: Secretaria do Trabalho 
e Desenvolvimento Econômico (STDE).

A Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento 
Econômico (STDE) tem como objetivo a geração 
de emprego e renda no município. Para isso, 
a STDE realiza ações em campos de atuação 
como a agricultura, fiscalização e inspeção de 
agroindústrias, qualificação profissional gratuita, 
inovação, economia solidária, realização de feiras 
públicas, atração de investimentos e administração 
de equipamentos comerciais. A STDE tem a missão 
de promover o desenvolvimento sócio econômico 

do município, fomentando políticas públicas nos 
diversos setores econômicos de forma inovadora 
e sustentável.
Visa ser referência nacional no âmbito da gestão 
pública de desenvolvimento econômico, sendo 
fomentador no polo de tecnologia, inovação e 
agricultura da região norte.
Para o ano de 2021, a STDE definiu uma série de 
objetivos e iniciativas que pudessem contribuir 
para melhorias na gestão.

SOBRAL ATIVA

#STDE

TEMA - AGRICULTURA, EMPREGO E RENDA E 
ATIVIDADES ECONÔMICAS 
ORGÃOS VINCULADOS: STDE
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GRÁFICO 22 - JOVENS INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALHO PELO 
PROGRAMA PRIMEIRO PASSO (2017-2021)

O acompanhamento da realização dessas 
iniciativas pode ser visto abaixo:

• Foram 208 inspeções realizadas a
estabelecimentos registrados no Serviço de
Inspeção Municipal;
• Realizamos 55 fiscalizações provenientes
de ouvidorias municipais em atendimento à
população, referente a atividades de criação em
zona urbana e/ou rural e a estabelecimentos de
processamento de POA clandestinos;

• Efetivamos 56 vistorias a estabelecimentos
em processo de certificação junto ao Serviço de
Inspeção Municipal;
• Realizamos 1158 atendimentos a comunidade
do setor agropecuário através do EAC (Escritório
de Atendimento a Comunidade, parceria firmada
através de convênio junto a ADAGRI);
• Tivemos 05 novas empresas que deram entrada
no Serviço de Inspeção Municipal a fim de
regularizar seus empreendimentos agroindústrias, 
estando com seus processos em andamento.

O Programa de Desenvolvimento Econômico 
(PRODECON) ao longo de 2021 promoveu 4 
reuniões do Conselho de Desenvolvimento 
Econômico onde foi deliberado processos 
administrativos referentes a pedido de prazo de 
prorrogação e retirada de cláusula de reversão de 

imóvel.
Além disso, no ano de 2021, o PRODECON 
acompanhou semanalmente a implantação de 06 
empresas beneficiadas e recebemos visitas de 34 
empresas com interesse de pleitear imóveis.

No ano de 2021, foram realizadas na área 
do trabalho, qualificação e inovação social as 
seguintes ações:

•  Lei da inovação foi revisada e encaminhada para 
a coordenação jurídica da STDE para avaliação e
finalização dos trâmites finais de finalização;
• O projeto Zíper foi recebido uma nova proposta
de execução advinda do SEBRAE E SENAC;

• Foram realizados 22 cursos entre os modos
presenciais e online, através do Programa Ocupa
Juventude, com a qualificação de 1.280 pessoas;
• Foram mantidas 02 turmas do Programa
Primeiro Passo, na linha de ação do Jovem
Aprendiz, atendendo 40 jovens, dos quais, terão
contrato de vigência até Agosto/2022;

100 100 100

50

40

0

20

40

60

80

100

120

2017 2018 2019 2020 2021

COORDENADORIA DE SANIDADE ANIMAL

PRODECON

COORDENADORIA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRABALHO, QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL E INOVAÇÃO 

Fonte: STDE, 2021.
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• Foi aderido o projeto Jovem Bolsista, com 02 
turmas, em 02 cursos diferentes, sendo eles, 
Auxiliar de Manutenção de Equipamentos em 
Informática (com 25 jovens matriculados) e 
Vendedor do Comércio de Mercadorias (com 
25 jovens matriculados), totalizando 50 jovens 
atendidos. E também o Jovem Estagiário, 

acompanhando 02 jovens junto a sua atuação de 
estágio no Departamento Estadual de Trânsito de 
Sobral-CE (Detran);
• Foram realizadas 48 feiras de janeiro a dezembro, 
em todas as sextas-feiras na Casa da Economia 
Solidária de Sobral;

• Foram realizadas 10 oficinas de formação para 
os profissionais que foram contratados na seleção 
do “Programa Mais Emprego, Mais Sobral”; com a 
qualificação de 300 pessoas;
• Foram realizados 50 atendimentos na sala do 
Empreendedor com abertura de empresas aos 
Microempreendedores Individuais (MEI);
• No dia 24 de setembro de 2021, foi inaugurada a 
sede da Casa da Economia Solidária em Aracatiaçu;
• Foram realizadas 20 formações de gestão e 
empreendedorismo aos permissionários do 
Mercado Central e empreendedores da Praça do 
Empreendedor, totalizando a qualificação de 200 

pessoas;
• No dia 15 de dezembro de 2021, foi promovido 
a Caravana de Empreendimentos da Economia 
Solidária em alusão ao Dia da Economia Solidária 
com a participação de 45 expositores;
• Foram realizadas 10 consultorias especializadas 
com a Agente de Desenvolvimento para os 
empreendedores do Mercado Central e da Praça 
do Empreendedor;
• Foram realizados 35 atendimentos no segmento 
de beleza nos bairros e distritos de Sobral, 
atendendo um total de 350 pessoas.

• Mudança na perspectiva metodológica de trabalho 
e adoção de estratégia de desenvolvimento local;
• Desenvolvimento de sistema de visitas técnicas 
para acompanhamento de atividades dos técnicos 
ao longo dos meses;
• Desenvolvimento do sistema de cadastramento 

dos produtores assistidos pela Secretaria 
de Trabalho e Desenvolvimento Econômico/ 
Coordenadoria de Desenvolvimento Agrário;
• Realização de feiras de agricultura familiar, no 
intuito de dar condições para que os produtores 
possam escoar sua produção, além de incentivar 

GRÁFICO 23 - FEIRAS NA CASA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA (2017-2021)

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
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à população a adquirir alimentos saudáveis, 
vindos direto do campo, deste modo, a Secretaria 
de Trabalho e Desenvolvimento Econômico/ 
Coordenadoria de Desenvolvimento Agrário tem 
incentivado a propagação das Feiras da Agricultura 
Familiar no município do Sobral;
• Número total de pessoas assistidas pela
Coordenadoria de Desenvolvimento Agrário:
3.176 famílias; 15.880 pessoas beneficiadas;
• Número de assistências técnicas realizadas pelos
técnicos da CDA: 961 visitas;
• Número total de pessoas atendidas e renda total
gerada pelo Projeto Flores do Sertão: 26 pessoas;
renda R$ 21.240,00;
• Número total de pessoas assistidas e renda
total gerada pelo Programa Garantia Safra: 1.316
pessoas; valor recebido: R$ 1.099.900,00;
• Número de açudes que receberam alevinos e total 
de alevinos distribuídos e açudes beneficiados: 25
açudes; 113.000 alevinos;
• Número total de pessoas que participaram e
renda total gerada pelas feiras organizadas pela
CDA/STDE: 35 agricultores/as familiares; lucro
obtido: R$ 6.689,00;
• Número de horas disponibilizadas para a
utilização dos equipamentos agrícolas da
Prefeitura no preparo do solo para a produção de
silagem: aração: 280h; silagem: 100h;
• Produção total de silagem em toneladas: 8,7 mil
toneladas; 81 produtores/as beneficiados;
• Número de produtores assistidos na declaração

de vacina contra a febre aftosa: 628;
• Total em quilos de sementes e raquetes de
palma forrageira distribuídas aos produtores
por meio do Programa Hora de Plantar: 30.000
raquetes; 400kg sorgo; 4.200kg milho; 450 famílias
beneficiadas;
• Número total de atendimentos INCRA: 2.000
atendimentos;
• Números de poços profundos que a
coordenadoria auxiliou no estudo e processo
de perfuração com o foco no atendimento para
dessedentação animal e segurança hídrica dos
produtores rurais: 14 poços dessedentação
animal; 08 poços consumo humano;
• Acompanhamento de produtores no Programa
Nacional da Alimentação Escolar (PNAE): 22
produtores assistidos; renda R$ 440.000,00;
• Parceria com a Agência de Desenvolvimento
Local (ADEL) para a realização de cursos de
formação em bovinocultura de leite: 23 produtores
beneficiados; 04 cursos realizados;
• PAA Leite: 09 tanques e 261 produtores/as
assistidos;
• Atendemos a 82 instituições cadastradas junto
ao PAA leite em Sobral;
• Distribuímos as instituições cadastradas junto ao
PAA Leite 330.541L de leite durante todo o ano de
2021.

GRÁFICO 24 - AGRICULTORES BENEFICIADOS PELO PROGRAMA GARANTIA 
SAFRA (2017-2021)
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Fonte: STDE, 2021.
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GRÁFICO 25 - DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS (PISCICULTURA) 

GRÁFICO 26 - PRODUTORES ASSISTIDOS PELO PAA LEITE

246.000

113.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

2018-2020 2021

220

261

190

200

210

220

230

240

250

260

270

2017-2020 2021

Fonte: STDE, 2021.

Fonte: STDE, 2021.



136

Visa manter os níveis de excelência que 
transformaram o cenário educacional no 
município e tornaram Sobral destaque nacional, 
ampliar o Programa de Escolas em Tempo 
Integral, também para adolescentes e em creches, 
garantir a formação integral por meio de atuação 
interdisciplinar, atender às necessidades do 

mundo do trabalho, contribuindo para a inserção 
dos jovens no mercado de trabalho e no Ensino 
Superior. 
O eixo Sobral Educada corresponde a área de 
atuação: Educação e envolve a Secretaria de 
Educação (SME).

Em Sobral, o caminho trilhado pela Educação 
passou por algumas reestruturações para 
continuar garantindo a qualificação da Rede 
Pública Municipal de Ensino tanto do ponto de 
vista da infraestrutura, quanto no que se refere 
à qualificação dos profissionais e à qualidade do 
ensino oferecido aos estudantes.
A Secretaria Municipal da Educação (SME)
permanece estruturando a política educacional 
nos eixos estratégicos de fortalecimento da gestão 
escolar – seleção de diretores e professores por 
critérios meritocráticos, formação continuada, 
autonomia administrativa, pedagógica e financeira 
para as escolas; o fortalecimento da ação 
pedagógica – com a qualificação e organização 
do trabalho em sala de aula; e a valorização do 
magistério – com reconhecimento, gratificação 
por desempenho e qualificação docente.
A busca da excelência continua sendo a guia do 
trabalho realizado por todos que compões a 
Rede Pública Municipal de Ensino de Sobral e os 
frutos estão cada vez mais visíveis. Sejam eles na 

quantidade de alunos premiados em olimpíadas, 
no destaque no Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb), nos resultados alcançados 
no PISA ou no crescente acesso dos estudantes da 
rede pública à universidade.
Durante o ano de 2021, as ações planejadas 
precisaram passar por adequações, conforme 
estabelecido no Decreto Municipal Nº 2.371, de 
16 de março de 2020, que decretou estado de 
emergência no âmbito do município de Sobral. 
Assim, as aulas no decorrer do ano aconteceram 
de forma remota, inicialmente, e presencial, 
atendendo às orientações das autoridades 
sanitárias, face à proteção e prevenção de toda a 
comunidade escolar do contágio pelo vírus, para 
continuar colaborando com a sustentabilidade 
dos processos, que visam qualificar ainda mais 
a educação oferecida pela rede de ensino de 
Sobral, tornando-a uma referência em educação 
no continente.

• Visando ampliar a oferta de ensino integral no
município, foram inauguradas duas novas escolas
nos distritos de Sobral, além de uma escola de
ensino regular na sede do município;
• Foram inaugurados cinco centros de educação
infantil na sede do município;
• Entrega do novo anexo do Centro de Educação
Infantil (CEI) Dolores Lustosa e do anexo da Escola
Mocinha Rodrigues, José Vicente Pereira;

• Entrega a Escola José da Matta e Silva a Sala
Maker Espiral, que é um laboratório tecnológico
para estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino
Fundamental I;
• Posse de 24 professores efetivos aprovados em
concurso público e 24 orientadores educacionais;
• Progressão de 692 professores da rede pública
municipal de educação, sendo 633 progressões
horizontais e 59 progressões verticais;

SOBRAL EDUCADA

#SME

TEMA – EDUCAÇÃO
ORGÃOS VINCULADOS: SME

PRINCIPAIS AÇÕES DE 2021:
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• Realização do Seminário de Abertura das
Formações no início do ano, assim como a garantia
das Formações previstas no Calendário de 2021
que passaram a ser on-line;
• Entrega de 1.538 kits para os professores da
sede e dos distritos, assim como, a entrega de
material escolar pedagógico e didático completo
para o ano letivo de 2021 para todos os alunos da
rede pública municipal de ensino;
• Aquisição de absorventes íntimos para alunas
em situação de vulnerabilidade social, bem como
a aquisição de novos ônibus escolares, fibra ótica
para as escolas e novos e modernos aparelhos de
monitoramento eletrônicos;
• Parceria firmada com a startup Árvore, para levar
a plataforma Árvore Livros para estudantes da
rede pública municipal de educação, beneficiando
7.500 estudantes do 3º ao 5º ano do Ensino
Fundamental I, bem como 300 professores e
gestores das escolas municipais que atendem os
anos iniciais, contemplando 34 escolas municipais;
• Implantação do Documento Curricular de
Ciências;
• Realização das Olimpíadas Sobralense de
Matemática, Língua Portuguesa, Ciências
Humanas, Ciências da Natureza e de Astronomia
e Astronáutica, promovidas em parceria com a

Universidade Federal do Ceará (UFC), contando 
com a participação de 16 mil inscrições. Aderimos 
também à 7ª edição da Olimpíada de Língua 
Portuguesa - Escrevendo o Futuro!;
• Desenvolvimento do projeto-piloto #TeuFuturo
Alfa proporcionando aos estudantes os
conhecimentos introdutórios sobre programação
de computadores e o aprofundamento a respeito
de algumas profissões do futuro;
• Oferta do Programa de Alfabetização Neuro
Emocional, desenvolvido pelo Laboratório de
Neurociências Educacionais da Universidade
Simon Fraser do Canadá;
• O Palácio de Ciências e Línguas Estrangeiras
no ano de 2021 ofereceu os cursos de Inglês,
Francês, Italiano, Espanhol, Informática e Libras,
com a oferta de 25 vagas para cada curso. Dessa
forma, foram atendidos 3.054 alunos nos diversos
cursos oferecidos. A partir de agosto, a Secretaria
da Educação de Sobral, por meio do Palácio
de Ciências e Línguas Estrangeiras, isentou os
estudantes de ensino superior, regularmente
matriculados em uma das universidades públicas
localizadas em Sobral, da taxa de matrícula e das
mensalidades dos cursos oferecidos.

Com o desenvolvimento das ações da secretaria, 
os indicadores abaixo mostram a evolução no 
número de alunos matriculados na rede de 

Educação Infantil e Ensino Fundamental. Além do 
registro do aumento do número de equipamentos 
de educação no município.

TABELA 24 - INDICADORES ESTRATÉGICOS DA REDE DE EDUCAÇÃO
(2017-2021) 

TABELA 25 - QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS POR ETAPA DE 
ENSINO (2017-2021)

*Dados ainda não apurados
Fonte: SME, 2021.

Fonte: SME, 2021.

Descrição 2017 2018 2019 2020 2021

Taxa de Permanência do Aluno - TPDA durante o ano (%) 99,90 99,90 100,00 100,00 *

Alunos matriculados em educação de tempo integral (%) 27,97 9,02 31,99 29,13 26,90

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB 9,10 - 8,40 - *

2017 2018 2019 2020 2021

Creche 4.225 4.732 4.731 4.759 4.829

Pré-escola 4.651 4.726 5.096 5.238 5.143

Ensino Fundamental 21.551 21.408 21.281 21.501 22.127

EJA 2.969 2.577 2.455 1.939 1.552

33.396 33.443 33.563 33.437 33.651

Alunos Matriculados

Total

Educação 
Infantil

Ensino
Fundamental



138

Fonte: PGM, 2021.

Descrição 2017 2018 2019 2020 2021

Arrecadação da Dívida Ativa (R$ 1,00) 2.690.389,46 6.655.624,17 5.484.846,88 6.213.898,82 14.231.143,52

A Procuradoria Geral do Município (PGM) é 
responsável pela defesa judicial do município, 
pela sua representação judicial e extrajudicial e 
pela manutenção da legalidade dos atos de todos 
os setores da administração municipal. Também 
são de competência deste órgão a emissão de 
pareceres e exames de legalidade, a elaboração 
de projetos de lei, mensagens, decretos e 
razões de veto, a realização de estudos jurídicos 
institucionais e a administração, manutenção 

e atualização da documentação legal da 
Prefeitura. Dentre seus objetivos está promover, 
privativamente, a cobrança amigável ou judicial 
da dívida ativa, tributária ou não, da Fazenda 
Pública, funcionando em todos os processos que 
haja interesse fiscal do Município.
A execução da dívida ativa no decorrer dos 
últimos 5 anos apresenta crescimento, chegando 
a 129,02% de variação positiva de 2020 para 2021.

Visa administrar e manter com eficiência e 
transparência as unidades responsáveis pela 
implantação das políticas públicas que se 
pauta em um modelo de gestão por resultados: 
democrático, responsável, descentralizado, 
transparente, participativo e justo, garantindo o 
compromisso ético, de aplicar bem e corretamente 
os recursos do município, combater a corrupção, 
o desperdício e a injustiça em permanente diálogo

com a sociedade em todos os seus segmentos.
O eixo Sobral Transparente corresponde a 1 
área de atuação: Gestão e Governo, envolvendo 
as secretarias e/ou unidades administrativas: 
Procuradoria Geral do Município (PGM), 
Controladoria Geral do Município (CGM) e Central 
de Licitações (Celic).

SOBRAL TRANSPARENTE

ORGÃOS VINCULADOS: PGM, CGM E CELIC

TEMA - GESTÃO E GOVERNO

TABELA 26 - UNIDADES DE ENSINO EM FUNCIONAMENTO (2017-2021) 

TABELA 27 - EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (2017-2021)

Fonte: SME, 2021.

Unidades de Ensino 2017 2018 2019 2020 2021
Escola de Tempo Parcial 54 54 55 55 62
Escola de Tempo Integral 5 5 7 10 11
Unidade Anexa - - 54 50 50
Centro de Educação Infantil 14 15 15 15 20
Total de Unidades 73 74 131 130 143

#PGM
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Fonte: PGM, 2021.
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GRÁFICO 27 - EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (2017-2021)

A criação da Central de Licitações (Celic)  
representou uma grande transformação da 
Administração Pública Municipal, pois centralizou, 
em um só órgão, a execução das licitações, 
possibilitando que os processos fossem 
padronizados. 
A política de centralização das aquisições é 
um diferencial do Município de Sobral e tem 
se sustentado a partir da necessidade de 
especialização e profissionalização, exigindo 
permanentemente dos servidores da Celic, nos 
aspectos que envolvem a licitação.
O objetivo da Celic é coordenar e supervisionar 
os processos de licitações, de forma a conferir a 
regularidade, segurança, transparência e eficácia 
nas aquisições.
No ano de 2021, A Celic, já firmada como órgão 
responsável pelos procedimentos licitatórios e 
controle de Dispensas, Inexigibilidades e Adesões 
de Registro de Preços, buscou alcançar metas mais 
ousadas com o intuito de aperfeiçoar o exercício 
de suas atribuições e, por conseguinte, auxiliar em 
uma transparente e proba Administração Pública.

O ano de 2021 teve sua estrutura adequada aos 
serviços prestados pela Celic, com melhoria área 
de tecnologia com vias a melhorar os trabalhos 
desenvolvidos proporcionando conforto aos 
servidores assim como aos licitantes.
A preferência da modalidade Eletrônica do Pregão 
ao invés da modalidade presencial tem trazido 
mais transparência e segurança aos certames 
que costumam ter menos problemas, sendo 
aceitos os Pregões Presenciais apenas em casos 
extraordinários e devidamente justificados, 
seguindo a ordem de preferência inserido nas 
normas correlatas.
Dentre as atividades acessórias da Central de 
Licitações, está o fomento da economia local, 
usando os mecanismos legais aplicáveis, e 
de acordo com as diretrizes estabelecidas no 
Decreto nº 2316/2020 pôde ser colocado em 
prática o fomento da economia local e das micro 
e pequenas empresas, cuja benesse está inserida 
na Lei Federal Complementar n° 123/2006.
Há contínua mudança e atualização dos editais 
das modalidades tradicionais e dos pregões, 

#CELIC
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Descrição Quantidade Valor Estimado Valor homologado Economia %

Pregão Presencial 6 R$ 1.970.480,74 R$ 1.419.957,96 28%

Pregão Eletrônico 183 R$ 229.562.716,49 R$ 157.042.340,71 32%

Concorrência Pública 5 R$ 65.905.143,80 R$ 51.118.577,31 22%

Tomada de Preços 34 R$ 30.861.825,07 R$ 23.608.004,95 24%

Dispensa 57 R$ 26.394.429,90 R$ 26.394.429,90 0%

Dispensa Cotação Eletrônica 41 R$ 215.497,14 R$ 215.497,14 0%

Inexigibilidade 46 R$ 7.733.436,13 R$ 7.733.436,13 0%

Adesão a ARP 92 R$ 42.235.533,65 R$ 42.235.533,65 0%

Chamada Pública (Agric. Familiar) 1 R$ 1.805.376,00 R$ 1.567.804,21 13%

Chamada Publica 4 R$ 874.167,28 R$ 727.767,28 17%

Inexigibilidade de Chamada Pública 13 R$ 2.483.542,00 R$ 2.483.142,00 0%

Total 482 R$ 410.042.148,20 R$ 314.546.491,24 23%

TABELA 28 - VALOR ESTIMADO E HOMOLOGADO POR MODALIDADE DE 
LICITAÇÃO (2021)

Fonte: CELIC, 2021.

inclusive com a criação de editais voltados às 
licitações internacionais.
A tabela a seguir expressa os resultados dos 
processos de compra realizado em 2021 pela Celic, 

onde é possível comprovar a preferência pela 
modalidade de Pregão Eletrônico e a sua eficácia, 
visto uma economia de 32% na modalidade.
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• Foram elaborados 08 manuais de processo, 
todos publicados no site da CGM;
• Criação do indicador referente à evolução das 
atividades da CGM;
• Suporte para preenchimento dos questionários 
do Relatório do IEGM 2021;
• Implantação de 17 (dezessete) auditorias 
nos subportais das secretarias e autarquias 
municipais;
• Duas reuniões com a Rede Municipal de Controle 
Interno, para apresentar os Manuais do Controle 
Interno referentes aos materiais de consumo e 
bens patrimoniais;
• Uma reunião com os diretores escolares para 
apresentar os Manuais de Controle Interno e 
tratar sobre cotação eletrônica;

• Elaboração do Plano Anual de Auditoria (2021), 
Planejamento Estratégico (2021-2024) e Plano 
Plurianual;
• Realização do Curso Prático nos Sistemas de 
Convênio do Governo Federal;
• Participação na Rede Municipal de Controle 
Interno e na Rede Estadual de Controle Interno, 
com reuniões para divulgação de assuntos 
relativos ao Controle Interno;
• Extração de Dados Gerenciais para a CGM;
• Criação do sítio eletrônico específico da CGM, 
com divulgação de notícias e documentos 
relevantes;Wv
• Elaboração do Manual do Portal da Transparência, 
já publicado.

GRÁFICO 28 - EVOLUÇÃO DOS RELATÓRIOS EMITIDOS PELA CGM (2017-2021)

A Controladoria e Ouvidoria Geral do Município 
(CGM) tem como finalidade promover o controle 
da legalidade, transparência da administração e 
ouvidoria, visando à efetividade, controle interno 

e social das ações do Município.
Dentro do ano de 2021 a CGM apresentou uma 
evolução de 28% quando comparado a 2020 e 
uma evolução de 3.092% entre 2017 e 2021.

#CGM

Fonte: CGM, 2021.
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PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DE 2021:
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