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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI Nº 1789 DE 04 DE SETEMBRO DE 2018 - DISPÕE SOBRE AS 
DIRETRIZES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS DE SOBRAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A 
CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL aprovou e o Prefeito Municipal 
sanciona e promulga a seguinte Lei: CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES 
PRELIMINARES - Art. 1º. Esta Lei institui a Política de Resíduos 
Sólidos no âmbito do Município de Sobral, dispondo sobre seus 
princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes 
relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, 
incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do Poder 
Público e aos instrumentos econômicos aplicáveis. § 1º Estão sujeitas à 
observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público 
ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de 
resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão 
integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos, no âmbito do 
município de Sobral. § 2º Esta Lei não se aplica aos rejeitos radioativos, 
que são regulados por legislação específica. Art. 2°. Quanto à Política de 
Resíduos Sólidos do Município de Sobral, entende-se: I - Limpeza 
urbana e manejo de resíduos sólidos: é o conjunto de atividades, 
infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, 
transbordo, tratamento e destinação final do resíduo doméstico e dos 
resíduos originários da capina, varrição e limpeza de logradouros e vias 
públicas; II - Resíduos sólidos domiciliares: os provenientes de 
residências, edifícios públicos e/ou coletivos, de comércio, serviços e 
indústrias, desde que apresentem as mesmas características dos resíduos 
provenientes de residências; III - Resíduos sólidos urbanos: os resíduos 
sólidos domiciliares, além dos provenientes da limpeza de vias e 
logradouros públicos; IV - Resíduos sólidos urbanos especiais: os que, 
por seu volume, grau de periculosidade ou degradabilidade, ou por 
outras especificidades, requeiram procedimentos especiais ou 
diferenciados para seu manejo e destinação final, considerando os 
impactos negativos e os riscos à saúde e ao meio ambiente; V - Resíduos 
industriais: os provenientes de atividades de pesquisas, de transformação 
de matérias-primas em novos produtos, de extração mineral, de 
montagem e manipulação de produtos acabados, inclusive aqueles 
gerados em áreas de utilidade, apoio, depósito ou administração das 
referidas indústrias ou similares; VI - Resíduos de serviços de saúde: os 
provenientes de atividades exercidas na área de saúde que, por suas 
características, necessitam de processos diferenciados de manejo, 
exigindo ou não tratamento prévio para a sua disposição final; VII - 
Rejeitos: os resíduos sólidos que, depois de esgotadas as possibilidades 
de tratamento e recuperação por processos tecnológicos, viáveis 
econômica e ambientalmente, destinam-se à disposição final 
ambientalmente adequada; VIII - Bens inservíveis: os produtos 
utilizados para consumo próprio tais como: sofá, armários, camas, 
eletrodomésticos e outros com estas características; IX - Reciclagem: é o 
processo de transformação de resíduos sólidos, que pode envolver a 
alteração das propriedades físicas ou químicas deles, tornando-os 
insumos destinados aos processos produtivos; X - Coleta regular: é a 
coleta de resíduos sólidos, realizada porta a porta por meio de caminhão 
compactador em dias alternados pares (segunda, quarta e sexta), ímpares 
(terça, quinta e sábado) e no centro funciona diariamente, incluindo 
domingo e feriados. XI - Coleta seletiva: é o recolhimento diferenciado 
de resíduos sólidos previamente selecionados nas fontes geradoras, com 
o intuito de encaminhá-los para reutilização, reaproveitamento, 
reciclagem, compostagem, tratamento ou destinação final adequada; XII 
- Compostagem: é o processo de decomposição biológica de fração 
orgânica biodegradável de resíduos sólidos, efetuado por uma população 
diversificada de organismos em condições controladas, até a obtenção de 
um material umidificado e estabilizado; XIII - Reutilização: é o processo 
de utilização dos resíduos sólidos para a mesma finalidade, sem sua 

transformação biológica, física ou química; XIV - Reaproveitamento: é o 
processo de utilização dos resíduos sólidos para outras finalidades, sem 
sua transformação biológica, física ou química; XV - Consumo 
sustentável: o consumo de bens e serviços de forma a atender as 
necessidades das atuais gerações e permitir melhor qualidade de vida, 
sem comprometer o atendimento das necessidades e aspirações das 
gerações futuras; XVI - Destinação final: é o encaminhamento dos 
resíduos sólidos para que sejam submetidos ao processo adequado, seja 
ele a reutilização, o reaproveitamento, a reciclagem, a compostagem, a 
geração de energia, o tratamento ou a disposição final, de acordo com a 
natureza e as características dos resíduos e de forma compatível com a 
saúde pública e a proteção do meio ambiente; XVII - Disposição final: é a 
disposição dos resíduos sólidos em local adequado, de acordo com 
critérios técnicos aprovados no processo de licenciamento ambiental 
pelo órgão competente. XVIII – Grande gerador de resíduos sólidos: é a 
pessoa física ou jurídica que produzam resíduos em estabelecimentos de 
uso não residencial, incluídos os estabelecimentos comerciais, os 
públicos e os de prestação de serviço, cuja natureza ou composição sejam 
similares àquelas dos resíduos domiciliares, cujo volume diário de 
resíduos sólidos por unidade, seja superior a 150 litros por dia. XIX - 
Gestão integrada dos resíduos sólidos: é o conjunto articulado de ações 
políticas, normativas, operacionais, financeiras, de educação ambiental 
e de planejamento, desenvolvidas e aplicadas aos processos de geração, 
segregação, coleta, manuseio, acondicionamento, transporte, 
armazenamento, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos; XX - 
Gestor: é a pessoa física ou jurídica responsável pela gestão dos resíduos 
sólidos; XXI - Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos: é 
o documento integrante do processo de licenciamento que apresenta um 
levantamento da situação, naquele momento, do sistema de manejo dos 
resíduos sólidos, a pré-seleção das alternativas mais viáveis e o 
estabelecimento de ações integradas e diretrizes relativas aos aspectos 
ambientais, educacionais, econômicos, financeiros, administrativos, 
técnicos, sociais e legais para todas as fases de gestão dos resíduos 
sólidos, desde a sua geração até a destinação final; XXII - 
Responsabilidade compartilhada: é o princípio que, na forma da lei ou de 
contrato, atribuir responsabilidades iguais para geradores de resíduos 
sólidos, pessoas públicas ou privadas, e seus contratados, quando esses 
geradores vierem a utilizar-se dos serviços de terceiros para a execução 
de qualquer das etapas da gestão, do gerenciamento e do manejo 
integrado dos resíduos sólidos sob sua responsabilidade; XXIII - 
Responsabilidade sócio ambiental compartilhada: é o princípio que 
imputa ao poder público e à coletividade, a responsabilidade de proteger 
o meio ambiente para as presentes e futuras gerações; XXIV - Usuário 
dos serviços de limpeza pública: é o indivíduo que produz resíduos 
sólidos de geração difusão ou aufere efetivo proveito da prestação dos 
serviços de limpeza pública; XXV - Resíduo Orgânico: é o material de 
origem biológica, como restos de alimentos e bebidas, plantas e animais 
mortos, assim como papéis molhados, acondicionado em sacos plásticos 
e encaminhado ao serviço de coleta ou à compostagem; XXVI – Resíduo 
Inorgânico: é o material proveniente de papel seco, plástico, vidro, metal 
ferroso e não ferroso; XXVII - Resíduos da construção civil: os gerados 
nas construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção 
civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos para 
obras civis; XXVIII - Resíduo vegetal: todo e qualquer tipo de resíduo 
constituído basicamente por restos de vegetais independente da sua 
origem, como: restos de podas, agrícola ou industrial (silvicultura, 
resíduos de agroindústria, agrossilvopastoris, indústria madeireira, 
serviços de limpeza pública, etc). XXIX - Acordo Setorial: ato de 
natureza contratual firmado entre o poder público e fabricantes, 
importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a 
implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do 
produto; XXX - Resíduos Eletrônicos: fica de responsabilidade dos 
geradores a logística reversa, ponto de coleta, recolhimento, vida útil e 
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disposição final adequada. XXXI - Associações, cooperativas ou 
organizações da sociedade civil de coleta seletiva: grupos 
autogestionários reconhecidos pelos órgãos municipais competentes 
como formados por munícipes de mandatários de ocupação e renda, 
organizados em cooperativas, organizações da sociedade civil, 
associações formadas por catadores de resíduos secos recicláveis ou 
congêneres, com sede no Município e definidos e constituídos nos 
termos da Lei Federal 5.764/71, e em cujos estatutos estejam previstas as 
atividades de reciclagem e/ou beneficiamento; XXXII - Catadores de 
resíduos secos recicláveis: aqueles definidos no Código Brasileiro de 
Ocupações – CBO, e pessoas físicas autônomas e de baixa renda que 
realizam atividades de coleta, triagem e comercialização de resíduos 
secos recicláveis coletados nas vias públicas do Município, devidamente 
cadastrado na Secretaria Responsável ou integrantes de associações, 
cooperativas, organizações da sociedade civil, associações formadas por 
catadores de resíduos secos recicláveis ou congêneres; XXXIII - Central 
de Tratamento de Resíduos (CTR) - estrutura equipada para dar 
destinação final adequada aos resíduos da construção civil, da saúde e 
domésticos, ambientalmente licenciada. XXXIV - Central Municipal de 
Reciclagem (CMR) - estrutura equipada para dar destinação adequada 
aos resíduos com potencial de reciclagem e/ou reutilização, através de 
pré-beneficiamento e comercialização dos mesmos. XXXV - Coleta 
Agendada: serviço prestado pelo poder público como forma de facilitar o 
descarte adequado de resíduos para quem não possui facilidade de 
deslocamento até a Central Municipal de Resíduos. Art. 3º. Para os 
efeitos desta Lei, os resíduos são classificados em três grupos: I – Quanto 
à origem: a) Resíduos Sólidos Urbanos – RSU; b) Resíduos Sólidos 
Urbanos Especiais – RSE. II – Quanto à classe: a) Resíduos de Classe I, 
perigosos; b) Resíduos de Classe II - A - Não Inertes, e; c) Resíduos da 
Classe II - B - Inertes. III - Quanto à periculosidade: a) Resíduos 
Perigosos; b) Resíduos Não Perigosos: aqueles não enquadrados na 
alínea “a”. Art. 4º. São considerados como Resíduos Sólidos Urbanos – 
RSU: I - Resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas, 
edifícios públicos e/ou coletivos, de comércio, serviços e indústrias, 
desde que apresentem as mesmas características dos resíduos 
provenientes de residências, que não excedam diariamente a 150 (cento e 
cinquenta) litros; II - Resíduos de logradouros e vias públicas: os 
originários da capina e varrição, limpeza de logradouros e vias públicas. 
Art. 5º. São considerados como Resíduos Sólidos Urbanos Especiais – 
RSE: I - Resíduos comerciais: os originários de atividades domésticas, 
edifícios públicos e/ou coletivos, de comércio, serviços e indústrias, 
desde que não apresentem as mesmas características dos resíduos 
provenientes de residências e que excedam diariamente a 150 (cento e 
cinquenta) litros; II - Resíduos industriais: os gerados nos processos 
produtivos e instalações industriais, que não tenham características de 
resíduos provenientes de residências; III - Resíduos de serviços de saúde: 
os gerados nos serviços de saúde, conforme definido em regulamento ou 
em normas estabelecidas pelos órgãos competentes, SISNAMA – 
Sistema Nacional do Meio Ambiente, SNVS – Sistema Nacional de 
Vigilância Sanitária e ABNT – Associação Brasileira de Normas 
Técnicas, CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente, e 
legislações específicas; IV - Resíduos da construção civil: os gerados nas 

construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção 
civil, incluído os resultantes da preparação e escavação de terrenos para 
obras civis; V - Resíduos de serviços de transportes: os originários de 
aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários; VI - 
Resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou 
beneficiamento de minérios; VII - Resíduos contundentes ou perfurantes 
de qualquer origem, cuja produção diária exceda a 50 (cinquenta) litros, 
exceto os relacionados aos serviços de saúde; VIII - Lama proveniente de 
postos de abastecimento, lubrificação e lavagem de veículo ou máquina, 
ou de atividades congêneres; IX - Resíduos provenientes de limpeza ou 
de esvaziamento de fossa ou poço absorvente e outros resíduos que 
exalem odores desagradáveis; X - Resíduos provenientes de limpeza de 
terreno vago; XI - Resíduos poluentes, venenosos, corrosivos, tóxicos ou 
químicos em geral; (Classificação Classe I perigosos); XII - Resíduos 
nucleares, radioativos, explosivos ou inflamáveis e os resultantes de 
material bélico; (Classificação Classe I perigosos); XIII - Resíduos 
provenientes de podas de árvores; XIV - Outros que, por sua composição 
qualitativa ou quantitativa, se enquadrem nas situações previstas neste 
artigo. Art. 6°. São considerados como Resíduos da Classe I – Perigosos: 
aqueles que, em função de suas características de toxicidade, 
corrosividade, reatividade, inflamabilidade, patogenicidade ou 
explosividade, apresentem significativo risco à saúde pública ou à 
qualidade ambiental. Art. 7º. São considerados como Resíduos da Classe 
II - A - Não Inertes: aqueles que não se enquadram nas classificações de 
Resíduos da Classe I - Perigosos ou de Resíduos da Classe II-B - Inertes, 
nos termos desta Lei, podendo apresentar propriedades tais como 
biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água; Art. 8º. 
São considerados como Resíduos da Classe II - B – Inertes: aqueles que, 
quando amostrados de forma representativa e submetidos a um contato 
estático ou dinâmico com água destilada ou desionizada, à temperatura 
ambiente, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a 
concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água vigentes, 
excetuando-se os padrões de aspecto, cor, turbidez e sabor. Art. 9º. São 
considerados como Resíduos Perigosos: aqueles que, em razão de suas 
características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, 
toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e 
mutagenicidade, apresentam significativo risco à saúde pública ou à 
qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou norma técnica; 
Art. 10. São considerados como Resíduos Não Perigosos: aqueles não 
enquadrados no art. 9º. CAPÍTULO II - DAS ATIVIDADES DO 
SISTEMA DE LIMPEZA URBANA - Art. 11. Os serviços de coleta, 
transporte, segregação, acondicionamento, pré-industrialização, 
industrialização e comercialização dos resíduos sólidos poderão ser 
realizados: I – pelo Município, direta ou indiretamente; II – por empresas 
privadas devidamente licenciadas para tal fim; III – pelas associações, 
cooperativas, consórcios formados por municípios ou organizações da 
sociedade civil formadas por catadores de resíduos secos recicláveis ou 
congêneres, conforme os incisos I e II do Art. 3º da Lei Federal 5.764/71, 
com sede e devidamente registradas no Município; §1º O exercício da 
atividade de coleta seletiva e transporte de resíduos e rejeitos nas vias e 
logradouros públicos dependerá da autorização prévia do Município. §2º 
O Município poderá firmar termo de colaboração, termo de fomento e 
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acordos de cooperação, conforme Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho 
de 2014, envolvendo ou não a transferência de recursos, com 
associações, cooperativas ou organizações da sociedade civil formadas 
por catadores de resíduos secos recicláveis ou congêneres, com sede e 
devidamente registradas no Município. §3º O serviço de coleta seletiva 
de resíduos sólidos será realizado preferencialmente por associações, 
cooperativas ou organizações da sociedade civil formadas por catadores 
de resíduos secos recicláveis ou congêneres por meio do 
estabelecimento de termos de convênio, de cooperação técnica, de 
colaboração, de fomento ou contrato, assinado entre as partes, em 
domicílios e logradouros públicos já atendidos pela coleta convencional 
de resíduos urbanos domiciliares, poderá ser remunerado pelo 
Município, em conformidade com a legislação federal específica (Art. 
36,§ 1º e § 2º da Lei Federal 12.305/2010 e Art. 24, inciso XXVII, da Lei 
Federal 8.666/1993). §4º Para firmar convênios ou parcerias com 
empresas privadas, associações, cooperativas ou organizações da 
sociedade civil formadas por catadores de resíduos secos recicláveis ou 
congêneres, o Município deverá realizar chamamento público para 
selecionar as entidades interessadas. Art. 12. Os grandes geradores são 
responsáveis pelo gerenciamento ambientalmente adequado dos 
resíduos sólidos gerados no desenvolvimento de sua atividade ou em 
decorrência dela, bem como pelo ônus dele decorrentes. §1º Os grandes 
geradores deverão providenciar os serviços de coleta, transporte, 
destinação e disposição final de seus resíduos sólidos recicláveis de 
forma autônoma e independente do serviço público. §2º Os resíduos 
sólidos deverão ser dispostos e armazenados adequadamente em área 
interna do estabelecimento ou edificação até a realização da coleta. §3º 
Os grandes geradores em atividade no Município deverão cadastrar o 
plano de gerenciamento de resíduos sólidos no órgão competente da 
Prefeitura. §4º Os grandes geradores que pretendam se instalar no 
Município somente poderão iniciar suas atividades se comprovarem que 
estão devidamente cadastrados no órgão competente e atendem ao 
disposto nesta lei. §5º Para execução das atividades previstas no 
gerenciamento ambientalmente adequado de seus resíduos sólidos, os 
grandes geradores poderão, prioritariamente, celebrar contratos com 
associações, cooperativas ou organizações da sociedade civil formadas 
por catadores de resíduos secos recicláveis ou congêneres, 
preferencialmente, com sede e devidamente registradas no Município ou 
empresas privadas devidamente licenciadas junto aos órgãos ambientais 
e cadastradas junto a Prefeitura Municipal de Sobral. Art. 13. A coleta de 
resíduos sólidos poderá ser de dois tipos: I - Coleta Regular ou Ordinária, 
para remoção dos resíduos sólidos urbanos - RSU, por intermédio do 
órgão ou entidade competente; II - Coleta Especial, para remoção dos 
resíduos sólidos especiais - RSE, por intermédio do próprio gerador, ou 
por órgão ou entidade municipal competente, desde que haja a 
contrapartida pecuniária pelo gerador, ou empresa habilitada e 
credenciada para tal, a critério do poder público municipal. Art. 14. A 
coleta regular ou ordinária abrange a coleta domiciliar, a coleta pública e 
a coleta programada. Parágrafo único. A Coleta Regular consiste no 
recolhimento e transporte dos resíduos sólidos urbanos definidos no art. 
2º, inciso III, desta Lei, devidamente acondicionados pelos geradores, 
dentro da frequência e horário estabelecidos e divulgados pelo órgão ou 
entidade municipal competente. Art. 15. O Executivo Municipal adotará 
a coleta seletiva e a reciclagem de materiais como formas de tratamento 
dos resíduos sólidos, encaminhando os resíduos recicláveis às unidades 
de triagem devidamente cadastradas no órgão municipal competente. 
Art. 16. A destinação e a disposição final dos resíduos sólidos de 
qualquer natureza somente poderão ser realizadas em locais licenciados 
ambientalmente. Art. 17. Os resíduos sólidos urbanos domiciliares serão 
acondicionados e apresentados à: I - Coleta Regular - resíduos não 
perigosos, orgânicos. II - Coleta Seletiva - resíduos não perigosos, que 
não sejam de coleta regular. III - Central Municipal de Reciclagem - 
CMR - resíduos com potencial de reciclagem. Parágrafo único. As podas 
oriundas de árvores inseridas no domicílio serão consideradas como 
resíduos de coleta agendada. Art. 18. Tratando-se de resíduos sólidos 
urbanos especiais, considerados perigosos, deverão ser acondicionados 
em recipientes adequados e encaminhados para Central Municipal de 
Reciclagem - CMR. CAPÍTULO III - DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 
URBANOS - Art. 19. O resíduo sólido domiciliar deverá ser 
acondicionado dentro de sacos plásticos resistentes e impermeáveis, 
com as seguintes especificações: I - para apresentação dos resíduos 
sólidos domiciliares à coleta regular, os sacos plásticos deverão ter 
capacidade máxima de até 150 (cento e cinquenta) litros por unidade 
familiar; II - para apresentação dos resíduos sólidos domiciliares que 
contenham material cortante ou contundente, os recipientes deverão ter 

capacidade máxima de 50 (cinquenta) litros, por unidade familiar, 
devendo ser acondicionado de maneira a não colocar em risco o agente 
de coleta ou pessoas que os manuseiem. III - os sacos plásticos indicados 
devem estar convenientemente fechados, em perfeitas condições de 
higiene e conservação, sem líquido em seu interior. §1º Todo condomínio 
residencial, comercial, loteamento de acesso controlado ou condomínio 
de lotes, que fizer uso da coleta regular conforme estabelecido no Código 
de Obras e Posturas do município nesta Lei, ou por autorização emitida 
pelo setor de limpeza urbana, tem por obrigação instalar lixeiras ou 
abrigos de materiais recicláveis e abrigo de resíduos sólidos conforme 
diretrizes do setor de limpeza urbana. §2º Somente serão recolhidos pela 
coleta regular de coleta os resíduos sólidos acondicionados e 
apresentados em consonância com o disposto neste capítulo. §3º São 
responsáveis pelo adequado acondicionamento dos resíduos sólidos 
urbanos e sua oferta, para fins de coleta, desde que estejam enquadrados 
conforme caput do artigo: I - Os proprietários, gerentes, prepostos ou 
administradores de estabelecimentos comerciais, de indústrias, de 
unidades de trato de saúde ou de instituições públicas; II - Os residentes, 
proprietários ou não, de moradias ou de edifícios de ocupação 
unifamiliar; III - O condomínio, representado pelo síndico ou pela 
administração, de edifícios multifamiliares ou mesmo de residências em 
regime de propriedade horizontal; IV - Nos demais casos, as pessoas 
físicas ou jurídicas para o efeito designadas, ou, na sua falta, todos os 
residentes. §4º Em caso de descumprimento dos incisos I e II deste artigo 
será aplicada uma multa de 30 (trinta) Unidade Fiscal de Referência do 
Ceará - UFIRCEs e 50 (cinquenta) UFIRCEs, respectivamente. §5º Em 
caso de descumprimento do §1º deste artigo será aplicada uma multa de 
100 (cem) UFIRCEs. Art. 20. É proibida disponibilização de resíduos 
sólidos especiais no mesmo recipiente dos resíduos sólidos domiciliares, 
postos a coleta pública regular. §1º Em caso de descumprimento do caput 
deste artigo será aplicada uma multa de 30 (trinta) UFIRCEs, sem 
prejuízo do ressarcimento de eventuais danos causados e outras 
combinações legais. §2º Em caso de reincidência deste artigo será 
aplicada multa de 50 (cinquenta) UFIRCEs. Art. 21. O resíduo sólido 
domiciliar deverá ser apresentado para a coleta nos dias e nos horários 
em que o serviço for posto à disposição na região, conforme 
regulamentado pelo executivo municipal. §1º O gerador de resíduo 
sólido não deverá apresentar o resíduo à coleta após a passagem do 
veículo coletor, sem prejuízo do ressarcimento de eventuais danos 
causados e outras combinações legais. §2º Em caso de descumprimento 
do caput deste artigo será aplicada uma multa de 10 (dez) UFIRCEs para 
pequeno gerador e de 50 (cinquenta) UFIRCEs para grande gerador. Art. 
22. O produto do trabalho de capina e limpeza de meio-fio, sarjetas, ruas 
e demais logradouros públicos deverá ser recolhido imediatamente após 
execução do serviço, pelo órgão responsável. Art. 23. O órgão ou 
entidade municipal competente poderá, ao seu exclusivo critério e a 
qualquer momento, exigir que o acondicionamento dos diversos tipos de 
resíduos sejam feitos de forma a se adequarem aos padrões de coleta 
inerentes ao sistema público de limpeza urbana. Art. 24. O local de 
destinação final e a forma de disposição ou tratamento do resíduo sólido 
urbano proveniente da coleta regular será a Central de Tratamento de 
Resíduos Sólidos - CTR, ficando a coleta e o transporte sob 
responsabilidade do poder público municipal e dos grandes geradores. 
Paragrafo Único. Em caso de descumprimento do caput deste artigo será 
aplicada uma multa de 100 (cem) a 300 (trezentos) UFIRCEs. Art. 25. A 
execução de serviços de coleta regular e transporte de resíduos 
domiciliares e de resíduos de logradouros e vias públicas, poderá ser 
realizada tanto pelo poder público, quanto por terceiros, mediante 
instrumentos contratuais adequados, de forma que sejam respeitadas as 
Leis Federais 8.666, de 21 de junho de 1993 e 13.019, de 31 de julho de 
2014. Parágrafo único. Deve o Município, através de lei específica, 
instituir a Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares. Art. 26. Caberá ao 
órgão ou entidade municipal competente divulgar à população, com a 
devida antecedência, os dias e horários estabelecidos para a coleta 
domiciliar regular. §1º Os recipientes de acondicionamento de resíduo 
deverão ser retirados dos logradouros em até uma hora após a coleta, para 
os casos em que a coleta é diurna, e até as oito horas da manhã do dia 
seguinte, para os casos em que a coleta é noturna. §2º Fora dos horários 
previstos no § 1º deste artigo, os recipientes deverão permanecer dentro 
das instalações do gerador. Art. 27. Quando da ocorrência de chuvas 
fortes, o resíduo ofertado deverá ser retirado do logradouro pelo 
respectivo gerador, para impedir que seja levado ou disperso pelas águas 
pluviais. Art. 28. É proibido acumular resíduos sólidos com fim de 
utilizá-lo ou removê-lo para outros locais que não os estabelecidos pelo 
órgão ou entidade municipal competente, salvo os casos expressamente 
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autorizados pelo Poder Público Municipal. §1º O órgão ou entidade 
municipal competente, a seu exclusivo critério, poderá executar os 
serviços de remoção do resíduo indevidamente acumulado a que se 
refere o caput deste artigo, cobrando dos responsáveis o custo 
correspondente aos serviços prestados, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis. §2º Em caso de descumprimento do caput deste artigo será 
aplicada uma multa de 30 (trinta) UFIRCEs. Seção I - Remoção de Bens 
Inservíveis - Art. 29. É proibido manter, abandonar ou descarregar bens 
inservíveis em logradouros e outros espaços públicos do Município. §1º 
No caso de terrenos privados, onde seja constatado o risco efetivo de 
dano à saúde pública, mediante notificação prévia, será assegurado 
acesso do órgão público competente para remoção dos bens inservíveis. 
§2º Em caso de descumprimento do caput deste artigo será aplicada uma 
multa de 30 (trinta) UFIRCEs. Seção II - Remoção de Resíduos da 
Construção Civil - RCC e de Resíduos Vegetais - Art. 30. Os Resíduos da 
Construção Civil - RCC deverão estar acondicionados em recipientes, 
sendo a remoção e destinação ambientalmente adequada de 
responsabilidade do gerador, facultado ao Município disponibilizar 
pontos para o recebimento destes materiais, cuja regulamentação se dará 
através de decreto municipal. Parágrafo único. Poderá ser utilizado 
serviço de coleta agendada para os casos de famílias de baixa renda. Art. 
31. Os resíduos vegetais oriundos dos serviços de podas deverão estar 
amarrados em feixes, sendo a remoção e destinação de responsabilidade 
do gerador, facultado ao Município disponibilizar pontos para o 
recebimento destes materiais, cuja regulamentação se dará através de 
decreto municipal. Parágrafo único. Poderá ser utilizado serviço de 
coleta agendada para os casos de famílias de baixa renda. Art. 32. É 
proibido abandonar Resíduos da Construção Civil (RCC) bem como 
resíduos vegetais em logradouros e outros espaços públicos do 
Município ou em qualquer terreno privado, facultado ao município 
realizar a coleta agendada. §1º Os condutores e/ou proprietários de 
veículos autorizados a proceder a remoção de resíduos da construção 
civil ou resíduos vegetais deverão adotar medidas para que estes resíduos 
não venham a cair, no todo ou em parte, nos logradouros públicos. §2º 
Caso os resíduos transportados venham a sujar ou poluir os logradouros, 
os responsáveis deverão proceder imediatamente a sua limpeza, sem 
prejuízo das demais penalidades previstas. §3º Serão responsáveis pelo 
cumprimento do disposto neste artigo os proprietários dos veículos e/ou 
aqueles que detenham, mesmo transitoriamente, a posse deles, e os 
geradores dos resíduos, facultado ao Poder Público autuá-los em 
conjunto ou isoladamente. §4º Em caso de descumprimento do caput 
deste artigo poderá será aplicada multa de 30 (trinta) a 100 (cem) 
UFIRCEs. §5º Domicílios isentos de Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) deverão utilizar da Coleta Agendada, ficando a 
destinação final dos resíduos sob responsabilidade do poder público. Art. 
33. A disposição de caçambas estacionárias na circunscrição do 
município de Sobral, a qual dependerá de prévia requisição junto ao 
órgão competente, será regulamentada por decreto específico. Parágrafo 
único. A utilização de caçamba(s) estacionária(s) no Sítio Histórico de 
Sobral, além do previsto no caput se sujeitará às condicionantes 
específicas impostas pelo órgão competente, que será regulamentada por 
meio de portaria. Seção III - Dos Resíduos Sólidos Urbanos Recicláveis - 
Art. 34. A coleta seletiva regular, o transporte e a destinação do resíduo 
sólido reciclável poderão ser executados pelo Município ou por terceiros 
de forma que sejam respeitadas as Leis Federais Nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e Lei Nº 13.019, de 31 de julho de 2014. Art. 35. A destinação dos 
resíduos recicláveis, provenientes da coleta seletiva regular, será 
regulamentada através de decreto. Art. 36. O acondicionamento dos 
resíduos sólidos recicláveis a serem apresentados à coleta seletiva 
deverá ser realizado em recipientes com volume igual ou inferior a 100 
(cem) litros ou caixas de material reciclável, desde que o peso não 
ultrapasse 20 (vinte) quilos. Art. 37. Os resíduos sólidos recicláveis, na 
ausência de local ou recipiente específico, deverão ser dispostos no 
logradouro público junto ao alinhamento de cada imóvel. Parágrafo 
único. Em caso de descumprimento do caput deste artigo será aplicada 
uma multa de 20 (vinte) UFIRCEs. Art. 38. Os resíduos sólidos 
recicláveis serão apresentados à coleta seletiva nos dias e nos turnos 
estabelecidos pelo órgão municipal competente, conforme as regiões de 
abrangência do serviço. §1º O gerador de resíduo sólido reciclável não 
deverá apresentá-lo à coleta após a passagem do veículo coletor. §2º Em 
caso de descumprimento do caput deste artigo será aplicada uma multa 
de 30 (trinta) UFIRCEs. Art. 39. Os órgãos públicos deverão implantar 
sistema interno de separação dos resíduos sólidos, a fim de apresentá-los 
à coleta seletiva. Art. 40. As escolas da rede municipal de ensino deverão 
desenvolver programas internos de separação dos resíduos sólidos 

recicláveis. Art. 41. Os estabelecimentos comerciais e/ou prestadores de 
serviços deverão colocar à disposição de seus clientes recipientes 
próprios que garantam a separação dos resíduos sólidos gerados em 
secos e úmidos para disponibilização à coleta seletiva regular. 
CAPÍTULO IV - DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ESPECIAIS - Art. 42. A 
execução de serviços de coleta, transporte e destinação final de Resíduos 
Sólidos Especiais por particular, pessoa física ou jurídica, depende de 
licença ambiental do órgão competente, conforme Resolução COEMA 
01 de 04 de fevereiro de 2016, estando sujeito às penalidades previstas no 
art. 66 do Decreto 6.514 de 22 de julho de 2008. Parágrafo único. O 
interessado na prestação dos serviços de que trata este artigo deverá se 
cadastrar junto ao setor de limpeza urbana e se sujeitará ao licenciamento 
da atividade pelo órgão ambiental competente. Art. 43. A entidade 
ambiental  municipal competente será o responsável pelo cadastramento 
e credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas para o exercício das 
atividades de coleta, transporte e destinação dos Resíduos Sólidos 
Especiais. Art. 44. O licenciamento ambiental será concedido pelo órgão 
competente conforme legislação ambiental vigente. Art. 45. O transporte 
e destinação final de Resíduos Sólidos Especiais e de qualquer material a 
granel deverão ser realizados de forma a não provocar derramamento, 
empoeiramento, ou outros inconvenientes à população ou à limpeza 
pública. Parágrafo único. O transporte de resíduos especiais realizado 
por empresa constituída para este fim deverá utilizar veículos 
transportadores previamente cadastrados e identificados para controle 
de deslocamento perante a autoridade pública. Art. 46. O responsável por 
serviços de carga e descarga, assim como pela guarda de resíduos de 
qualquer natureza, deverá evitar obstrução de dispositivo de drenagem 
pluvial mediante imediata retirada dos produtos e/ou resíduos 
descarregados e consequente limpeza da via ou logradouro público 
utilizado, sem prejuízo das demais penalidades. Art. 47. Os resíduos 
sólidos especiais provenientes de limpeza de fossa ou poço absorvente 
(sumidouro), restos de abatedouro, açougue e similares, deverão ser 
transportados em carrocerias estanques, devidamente licenciadas pelo 
órgão ambiental competente. Art. 48. Os geradores de Resíduos Sólidos 
Especiais deverão fornecer ao órgão competente o Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos, conforme o disposto no capítulo 
VI. Art. 49. Os resíduos de serviços de saúde deverão ser acondicionados 
de acordo com as especificações da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas — ABNT. Art. 50. Os resíduos perfurocortantes deverão ser 
acondicionados de maneira a preservar a saúde de quem os manuseia, e o 
transporte e destinação final deverão seguir diretrizes dos órgãos 
competentes. Seção I - Remoção do Resíduo Infectante - Art. 51. 
Constitui obrigação do gerador de resíduo infectante: I - promover a 
segregação na fonte; II - embalar os materiais perfurocortantes 
separadamente em recipientes de material resistente e de espessura 
adequada, antes de serem levados para acondicionamento; III - embalar 
o resíduo infectante em sacos plásticos de acordo com as especificações 
e com os procedimentos previstos nas normas técnicas estabelecidas 
pelo Poder Público; IV - acondicionar os resíduos em contêineres 
plásticos brancos, estocando-os, até o momento da coleta, em abrigos 
construídos para esta finalidade, de acordo com o disposto nas normas 
técnicas estabelecidas pelo Poder Público; V - cumprir o que o Poder 
Público determinar, para efeitos de remoção dos resíduos; VI - fornecer 
todas as informações exigidas pelo órgão ou entidade municipal 
competente, referentes à natureza, ao tipo e às características dos 
resíduos produzidos. Seção II - Remoção de Lodos, Lamas e Pastosos - 
Art. 52. A remoção de lodos e lamas deverá atender à legislação 
pertinente, principalmente no que se refere ao manuseio e transporte, de 
modo a evitar o vazamento destes materiais em logradouros, 
prejudicando a limpeza urbana. Art. 53. O transporte de resíduos sólidos 
ou pastosos deverá ser feito em conformidade com o que segue: I - os 
veículos transportadores de material a granel, como terra, resíduos de 
aterro, entulhos de construções ou demolições, areia, barro, cascalho, 
brita, escória, serragem e similares, deverão ser dotados de cobertura e 
sistema de proteção que impeça o derramamento dos resíduos; II - os 
veículos transportadores de resíduos pastosos, como argamassa ou 
concreto, deverão ter sua carroceria estanque, de forma a não provocar 
derramamento nos logradouros públicos. Parágrafo único. Em caso de 
descumprimento deste artigo será aplicada uma multa de 30 (trinta) a 
1000 (mil) UFIRCEs. CAPÍTULO V - DA CONSERVAÇÃO DA 
LIMPEZA URBANA - Art. 54. A limpeza de vias internas de 
Condomínios, Condomínios de Lote e os Loteamentos de Acesso 
Controlado é de inteira responsabilidade das pessoas físicas e/ou 
jurídicas gestoras, cabendo ao órgão ou entidade municipal competente 
realizar apenas os serviços inerentes à coleta regular. §1º A limpeza das 
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vias referidas no caput deste artigo abrange os serviços de varrição, 
capina, roçada, raspagem, poda de árvores, implantação e limpeza de 
cestos coletores, lavagem, limpeza de mobiliário urbano, quando 
houver, e desobstrução de caixas de ralos. §2º Em casos de risco a saúde 
pública, por omissão ou negligência referente à limpeza, de que trata o 
§1º deste artigo, o Município realizará as ações necessárias para mitigar 
o problema. §3º No caso do parágrafo anterior, o município terá seus 
custos ressarcidos pelo responsável a que se refere o caput deste artigo. 
§4º Os Condomínios, Condomínios de Lote e os Loteamentos de Acesso 
Controlado, deverão dispor de estrutura adequada para coleta de 
resíduos sólidos regular, a ser estabelecido por decreto do Poder 
Executivo. Art. 55. As áreas do passeio público fronteiriças ao local do 
exercício das atividades comerciais deverão ser mantidas em 
permanente estado de limpeza e conservação pelo responsável do 
estabelecimento. §1º O não cumprimento do disposto no caput deste 
artigo importará na realização da limpeza pelo Município, cabendo 
ressarcimento ao erário pelo custo do serviço prestado pelo órgão 
responsável, bem como sanções administrativas. §2º Em caso de 
descumprimento do caput deste artigo será aplicada uma multa de 20 
(vinte) a 120 (cento e vinte) UFIRCEs. Art. 56. Nas exposições, festejos, 
festas, feiras livres e instaladas e outros eventos em logradouros 
públicos, em que haja a venda de gêneros alimentícios, é de 
responsabilidade do expositor a colocação de recipientes de 
recolhimento de resíduos, de no mínimo 20 (vinte) litros, posicionados 
em local visível e acessível ao público em geral, em quantidade mínima 
de 2 (dois) recipientes por banca instalada, contendo letreiros de fácil 
leitura com os dizeres “resíduos úmidos" e "resíduos secos". §1º A 
limpeza do espaço deverá ser mantida durante todo o evento e após o 
encerramento das atividades, deverá o comerciante fazer a limpeza de 
sua área de atuação. §2º Em caso de descumprimento do caput deste 
artigo será aplicada uma multa de 10 (dez) a 60 (sessenta) UFIRCEs. Art. 
57. O manuseio, coleta, transporte, valoração, tratamento e disposição 
final do resíduo de eventos é da exclusiva responsabilidade dos seus 
geradores, podendo estes, no entanto, ajustar com o órgão ou entidade 
municipal competente ou com empresas devidamente credenciadas a 
realização dessas atividades. §1º Além de seus respectivos 
organizadores, os contratantes ou promotores de eventos realizados em 
locais públicos são responsáveis pelo gerenciamento dos resíduos 
produzidos. §2º Os eventos programados para ocorrerem em 
logradouros públicos somente serão autorizados se os respectivos 
organizadores apresentarem Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos aprovado, perante o órgão ou entidade municipal competente. 
Art. 58. Cabe ao poder público atuar, subsidiariamente, com vistas a 
minimizar ou cessar o dano, logo que tome conhecimento de evento 
lesivo ao meio ambiente ou à saúde pública relacionado ao 
gerenciamento de resíduos sólidos. §1º Os responsáveis pelo dano 
ressarcirão integralmente o poder público pelos gastos decorrentes das 
ações empreendidas na forma do caput. §2º Em caso de inadimplemento 
previsto no §1º serão acrescidos ao débito os encargos de multa, 
transformada a cobrança, imediatamente, em compulsória, com a 
inscrição do contribuinte ou dos responsáveis na Dívida Ativa do 
Município. Seção I - Na Execução de Obra e Serviço - Art. 59. As 
caçambas para deposição de resíduos da construção civil deverão ser 
sempre removidas pelos responsáveis quando: I - Decorrer o prazo de 
quarenta e oito horas após a colocação da caçamba, independentemente 
da quantidade de resíduos em seu interior; II - Decorrer o prazo de oito 
horas após a caçamba estar cheia; III - Constituírem-se em foco de 
insalubridade e/ou prejuízo à saúde humana, independentemente do tipo 
de resíduo depositado; IV - Estiverem colocadas de forma a prejudicar a 
utilização de sarjetas, bocas de lobo, hidrantes, mobiliário urbano ou 
qualquer outra instalação fixa de utilização pública; V - Estiverem 
colocadas de forma a prejudicar a circulação de veículos e pedestres nos 
logradouros e calçadas. Art. 60. O responsável pela execução de obra ou 
serviço de carga e descarga na via e/ou logradouro público, assim como 
pela guarda de resíduos de qualquer natureza, deverá manter 
desimpedidos e limpos, durante toda a execução da obra ou serviço, os 
dispositivos de drenagem pluvial e as áreas destinadas ao trânsito de 
pedestres e veículos, mediante estocagem e contenção adequadas dos 
materiais e resíduos. §1° O responsável deverá retirar, diariamente, 
todos os materiais e resíduos remanescentes à execução da obra ou 
serviços, e proceder à limpeza do local utilizado para a execução da obra 
ou serviço que esteja obstruindo a drenagem pluvial e o trânsito de 
pedestres e veículos. §2° Os materiais provenientes de obras ou serviços, 
além dos materiais adquiridos para construção e reforma, não poderão 
ser estocados na calçada e vias públicas. §3º Em caso de 

descumprimento do caput deste artigo será aplicada uma multa de 30 
(trinta) a 200 (duzentos) UFIRCEs. §4º Em caso de descumprimento dos 
§1º e §2º deste artigo será aplicada uma multa de 30 (trinta) a 100 (cem) 
UFIRCEs. Art. 61. O responsável pela execução de obra ou serviço de 
construção, reforma ou demolição de edificação, não poderá realizar 
serviço de qualquer natureza na via e/ou logradouro público sem 
comunicar os setores responsáveis e deverá remover da calçada, no 
prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após o término, o tapume 
permitido pelo órgão municipal competente para cercamento da obra. 
Art. 62. O responsável pela execução de obra pública ou particular que 
inclua destinação de resíduos sólidos da construção civil em terrenos 
particulares, deverá obter licença junto ao órgão ambiental competente, 
mediante apresentação do respectivo Plano de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil - PGRSCC. Seção II - Em Terreno Privado 
- Art. 63. Os proprietários ou possuidores de terrenos baldios, edificados 
ou não, são obrigados a: I - Guardá-los e fiscalizá-los, mantendo-os em 
perfeito estado de limpeza, evitando que sejam usados como depósito de 
resíduos de qualquer natureza; II - Nos logradouros que possuam meio-
fio, manter a área destinada a passeio público constantemente em bom 
estado de conservação e limpeza. §1° O órgão ou entidade municipal 
competente, a seu exclusivo critério, poderá executar os serviços de 
capina, limpeza e remoção do resíduo indevidamente acumulado nos 
terrenos a que se refere o caput deste artigo, cobrando dos responsáveis o 
custo correspondente aos serviços prestados, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis. §2° Em caso de descumprimento deste artigo será 
aplicada uma multa de 30 (trinta) a 500 (quinhentos) UFIRCEs, 
calculado conforme o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), 
considerando se o terreno é murado ou não. Seção III - Dos Atos Lesivos 
à Limpeza Urbana - Art. 64. São considerados atos lesivos à conservação 
da limpeza urbana e sujeitos às sanções legais: I - Lançar, por qualquer 
meio, na via e/ou logradouro públicos, volantes e papéis cortados, 
picados e de propaganda; II - Derramar óleo, líquido combustível, graxa, 
tinta, nata de cimento ou de cal e similares na via e/ou logradouro 
público; III - Realizar reparo ou manutenção de veículo ou equipamento 
na via e/ou logradouro públicos prejudicando os serviços de limpeza 
urbana; IV - Lançar, na via e/ou logradouro públicos, resíduos de 
limpeza de edificação; V - Lançar, na via e/ou logradouro públicos, 
atendidos por rede coletora de esgotos sanitários, água servida de 
qualquer natureza VI - Praticar ato que perturbe, prejudique ou impeça a 
execução de serviços de limpeza urbana; VII - Promover a queima de 
quaisquer dos resíduos citados nesta Lei a céu aberto ou em recipientes, 
instalações ou equipamentos não licenciados para esta finalidade, salvo 
em caso de decretação de emergência sanitária e desde que autorizada 
pelo órgão ambiental competente; VIII - Realizar triagem ou catação no 
resíduo sólido disposto em logradouros públicos, de qualquer objeto, 
material, resto ou sobra, seja qual for sua origem; IX - Assorear 
logradouros públicos em decorrência de decapagens, desmatamentos ou 
obras; X - Depositar, lançar ou atirar em riachos, canais, arroios, 
córregos, lagos, lagoas e rios, ou às suas margens, resíduos de qualquer 
natureza que causem prejuízo à limpeza ou ao meio ambiente. Parágrafo 
único. Em caso de descumprimento deste artigo será aplicada uma multa 
de 10 (dez) a 300 (trezentos) UFIRCEs. Art. 65. É proibido o descarte de 
quaisquer materiais e/ou resíduos em lotes vagos, vias ou logradouros 
públicos por parte de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, 
sujeitando o infrator às penalidades legais. §1º O fabricante do produto 
descartado irregularmente poderá ser penalizado nos termos desta Lei, 
nos casos em que não for possível identificar o responsável pelo descarte. 
§2º Em caso de descumprimento do caput deste artigo será aplicada uma 
multa de 10 (dez) a 300 (trezentos) UFIRCEs. CAPÍTULO VI - DO 
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - Art. 66. 
Estão sujeitos à elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos – PGRS: I - Os geradores de resíduos sólidos previstos nos 
incisos II, III, IV e VII do art. 5º desta Lei e na lei federal 12.305/10; II - 
Os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que: a) gerem 
resíduos perigosos; b) gerem resíduos que, mesmo caracterizados como 
não perigosos, por sua natureza, composição ou volume, não sejam 
equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal; III 
- As empresas de construção civil; IV - Os responsáveis pelos terminais e 
outras instalações referidas no inciso VI do art. 5º desta Lei; V - Os 
responsáveis por atividades agrosilvopastoris, se exigido pelo órgão 
competente do Sisnama - Sistema Nacional do Meio Ambiente, do 
SNVS - Sistema Nacional de Vigilância Sanitária ou do Suasa - Sistema 
Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária. Parágrafo único. Serão 
estabelecidas, por regulamento, exigências específicas relativas ao plano 
de gerenciamento de resíduos perigosos. Art. 67. O PGRS tem o seguinte 
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conteúdo mínimo: I - Descrição do empreendimento ou atividade; II - 
Diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou administrados, contendo a 
origem, o volume e a caracterização dos resíduos, incluindo os passivos 
ambientais a eles relacionados; III - Observadas as normas estabelecidas 
pelo plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos: 
explicitação dos responsáveis por cada etapa do gerenciamento de 
resíduos sólidos; IV - Definição dos procedimentos operacionais 
relativos às etapas do gerenciamento de resíduos sólidos sob 
responsabilidade do gerador; V - Identificação das soluções 
consorciadas ou compartilhadas com outros geradores; VI - Ações 
preventivas e corretivas a serem executadas em situações de 
gerenciamento incorreto ou acidentes; VII - Metas e procedimentos 
relacionados à minimização da geração de resíduos sólidos, à 
reutilização e reciclagem; VIII - Se couber, ações relativas à 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, nas 
formas da legislação vigente; IX - Medidas saneadoras dos passivos 
ambientais relacionados aos resíduos sólidos; X - Periodicidade de sua 
revisão; XI - Relatório de automonitoramento. §1° O PGRS atenderá ao 
disposto no plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos do 
Município, sem prejuízo das normas estabelecidas pelos órgãos do 
Sisnama, do SNVS e do Suasa. (CONAMA). §2° A inexistência do plano 
municipal de gestão integrada de resíduos sólidos não obsta a 
elaboração, a implementação ou a operacionalização do PGRS. §3° 
Serão estabelecidos em regulamento: I - Normas sobre a exigibilidade e 
o conteúdo do PGRS relativo à atuação de cooperativas ou de outras 
formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e 
recicláveis; II - Critérios e procedimentos simplificados para 
apresentação dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos para 
empresas de pequeno porte, microempresas, microempreendedor 
individual e pessoas físicas. Art.68. Todas as obras públicas e privadas 
deverão apresentar ao órgão ambiental competente um PGRS, que 
deverá conter as metodologias de coleta, transporte, tratamento e 
disposição final dos resíduos gerados durante a obra, favorecendo a 
redução, reutilização e reciclagem por meio de coleta seletiva. Parágrafo 
único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo às empresas 
terceirizadas contratadas pelo poder público para prestação deste 
serviço. CAPÍTULO VII - DO SISTEMA DE LOGÍSTICA REVERSA - 
Art. 69. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística 
reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de 
forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo 
dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e 
comerciantes de: I - Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim 
como outros produtos cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo 
perigoso; II - Pilhas e baterias; III - Pneus; IV - Óleos lubrificantes, seus 
resíduos e embalagens; V - Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e 
mercúrio e de luz mista; VI - Produtos eletroeletrônicos e seus 
componentes. §1° O sistema de logística reversa é estendido a produtos 
comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, e aos 
demais produtos e embalagens, considerando, prioritariamente, o grau e 
a extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos 
gerados. §2° A definição dos produtos e embalagens a que se refere o 
§1°considerará a viabilidade técnica e econômica da logística reversa, 
bem como o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio 
ambiente dos resíduos gerados. §3° Cabe aos fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes dos produtos, a que se referem os incisos 
II, III, V e VI do caput deste artigo, tomar todas as medidas necessárias 
para assegurar a implementação e operacionalização do sistema de 
logística reversa sob seu encargo, consoante o estabelecido neste artigo, 
podendo, entre outras medidas: I - Implantar procedimentos de compra 
de produtos ou embalagens usados; II - Disponibilizar postos de entrega 
de resíduos reutilizáveis e recicláveis; III - Atuar em parceria com 
cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis, nos casos de que trata o §1°. §4° Fabricantes, 
importadores, distribuidores e comerciantes podem instituir entidade 
gestora, dotada de personalidade jurídica própria, com o objetivo de 
implementar sistema de logística reversa, bem como cuidar de sua 
operação e administração. §5º As entidades gestoras, agindo em nome 
dos signatários e aderentes de acordo setorial ou termo de compromisso, 
estabelecerão a distribuição dos pontos de recebimento dos produtos e 
embalagens sujeitos à logística reversa, bem como informarão a 
população e ao Poder Público sobre sua localização. §6º Poderão ser 
adotadas medidas de incentivo ou de compensação financeira aos 
estabelecimentos que cooperarem com a coleta dos produtos e 
embalagens descartados. §7º Os estabelecimentos comerciais e de 
distribuição poderão ser dispensados da obrigação de instalar pontos de 

recebimento desde que não resulte em prejuízo à eficiência do sistema de 
logística reversa. §8º Será admitida a utilização de alternativas viáveis 
para a coleta e destinação final dos produtos e embalagens descartados, 
como a coleta itinerante, a participação do Poder Público local, nos 
termos da Lei nº 12.305, de 2010, e outras formas facilitadoras. §9° Os 
consumidores deverão efetuar a devolução após o uso, aos comerciantes 
ou distribuidores, dos produtos e das embalagens a que se referem os 
incisos I a VI do caput, e de outros produtos ou embalagens objeto de 
logística reversa, na forma do §1°. §10 Os comerciantes e distribuidores 
deverão efetuar a devolução aos fabricantes ou aos importadores dos 
produtos e embalagens reunidos ou devolvidos na forma dos § 3° e 4°. 
§11 Os fabricantes e os importadores darão destinação ambientalmente 
adequada aos produtos e às embalagens reunidos ou devolvidos, sendo o 
rejeito encaminhado para a disposição final ambientalmente adequada, 
conforme a Lei 12.305, de 2010. §12 Se o titular do serviço público de 
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, por acordo setorial ou 
termo de compromisso firmado com o setor empresarial, encarregar-se 
de atividades de responsabilidade dos fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes nos sistemas de logística reversa dos 
produtos e embalagens a que se refere este artigo, as ações do poder 
público serão devidamente remuneradas, na forma previamente 
acordada entre as partes. §13 Com exceção dos consumidores, todos os 
participantes dos sistemas de logística reversa manterão atualizadas e 
disponíveis ao órgão municipal competente e a outras autoridades 
informações completas sobre a realização das ações sob sua 
responsabilidade. Art. 70. A Logística Reversa poderá ser solicitada 
durante o processo de licenciamento ambiental através do órgão 
ambiental competente de acordo com o tipo e porte da atividade. Art. 71. 
O sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos e a logística reversa 
priorizarão a participação de cooperativas ou de outras formas de 
associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis 
constituídas por pessoas físicas de baixa renda. CAPÍTULO VIII - DA 
RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA - Art. 72. É instituída a 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a ser 
implementada de forma individualizada e encadeada, abrangendo os 
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os 
consumidores e os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de 
manejo de resíduos sólidos. Parágrafo único. A responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos tem por objetivo: I - 
Compatibilizar interesses entre os agentes econômicos e sociais e os 
processos de gestão empresarial e mercadológica com os de gestão 
ambiental, desenvolvendo estratégias sustentáveis; II - Promover o 
aproveitamento de resíduos sólidos, direcionando-os para a sua cadeia 
produtiva ou para outras cadeias produtivas; III - Reduzir a geração de 
resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a poluição e os danos 
ambientais; IV - Incentivar a utilização de insumos de menor 
agressividade ao meio ambiente e de maior sustentabilidade; V - 
Estimular o desenvolvimento de mercado, a produção e o consumo de 
produtos derivados de materiais reciclados e recicláveis; VI - Propiciar 
que as atividades produtivas alcancem eficiência e sustentabilidade; VII 
- Incentivar as boas práticas de responsabilidade socioambiental. Art. 73. 
Sem prejuízo das obrigações estabelecidas no plano de gerenciamento 
de resíduos sólidos e com vistas a fortalecer a responsabilidade 
compartilhada e seus objetivos, os fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes têm responsabilidade que abrange: I - 
Investimento no desenvolvimento, na fabricação e na colocação no 
mercado de produtos: a) Que sejam aptos, após o uso pelo consumidor, à 
reutilização, à reciclagem ou a outra forma de destinação 
ambientalmente adequada; b) Cuja fabricação e uso gerem a menor 
quantidade de resíduos sólidos possível; II - Divulgação de informações 
relativas às formas de evitar, reciclar e eliminar os resíduos sólidos 
associados a seus respectivos produtos; III - Recolhimento dos produtos 
e dos resíduos remanescentes após o uso, assim como sua subsequente 
destinação final ambientalmente adequada, no caso de produtos objeto 
de sistema de logística reversa na forma do capítulo VII desta lei. IV - 
Compromisso de, quando firmados acordos ou termos de compromisso 
com o Município, participar das ações previstas no plano municipal de 
gestão integrada de resíduos sólidos, no caso de produtos ainda não 
inclusos no sistema de logística reversa. Art. 74. As embalagens devem 
ser fabricadas com materiais que propiciem a reutilização ou a 
reciclagem. §1° Cabe aos respectivos responsáveis assegurar que as 
embalagens sejam: I - Restritas em volume e peso às dimensões 
requeridas à proteção do conteúdo e à comercialização do produto; II - 
Projetadas de forma a serem reutilizadas de maneira tecnicamente viável 
e compatível com as exigências aplicáveis ao produto que contêm; III - 
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Recicladas, se a reutilização não for possível. §2° Em casos em que, por 
razões de ordem técnica ou econômica, não seja possível a aplicação do 
disposto no caput deste artigo, poderá o poder público dispor a respeito 
por meio de decreto. CAPÍTULO IX - DAS INFRAÇÕES E 
PENALIDADES - Art. 75. A aplicação de penalidades por infrações às 
disposições da presente Lei se efetivará por meio de: I - Multas; II - 
Suspensão da atividade; III - Apreensão de bens; IV - Cassação de 
alvarás, licenças e/ ou autorizações. §1º Para imposição das penalidades 
previstas nesta Lei, pelo órgão ou entidade municipal competente, o 
Poder Público observará a gravidade do fato e os antecedentes do infrator 
ou do responsável solidário. §2º São circunstâncias que atenuam a 
aplicação da penalidade o arrependimento por escrito do infrator que não 
seja reincidente, seguido de demonstração incontestável de que 
providenciou a correção do fato gerador e colaborou com a fiscalização. 
§3º São circunstâncias que agravam a aplicação da multa a reincidência, 
a vantagem pecuniária, a colocação em risco da saúde pública e 
degradação ambiental, que serão aplicadas cumulativamente. Art. 76. 
Nos casos previstos nesta Lei, as multas serão precedidas de notificação 
prévia, de caráter orientador, nos casos em que não houver danos 
ambientais. §1º Quando aplicada a multa, o infrator deverá recolhê-la 
dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados de sua notificação, na rede 
bancária autorizada a arrecadar rendas do município. §2º A notificação 
ou multa será feita diretamente ao infrator ou mediante registro postal, 
com Aviso de Recebimento. §3º Na hipótese de não ser encontrado o 
infrator ou estiver ele em local incerto e não sabido, a notificação será 
feita por publicação no Diário Oficial do Município, para pagamento no 
prazo de 15 (quinze) dias ininterruptos a partir de sua publicação. §4º O 
não recolhimento da multa dentro do prazo fixado neste artigo implicará 
sua inscrição em Dívida Ativa, seja pessoa física ou jurídica, para 
cobrança judicial, na forma da lei. §5º Os valores referentes às multas 
serão estipulados em Unidade Fiscal de Referência do Estado do Ceará - 
UFIRCE. § 6º No período de 180 (cento e oitenta) dias após a publicação 
desta Lei, em caso de descumprimentos dos artigos desta Lei, deverão 
ser expedidas notificações prévias de caráter educativo. Art. 77. 
Responde pela infração o infrator, ou quem concorrer para sua prática, ou 
dela se beneficiar. Art. 78. O auto de Infração deverá ser lavrado por 
servidor público do órgão municipal competente. §1º A infração poderá 
ser complementada com relatório de vistoria técnica, podendo-se utilizar 
de aparelho eletrônico, ou por equipamento audiovisual, ou reações 
químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível. §2º Todo 
cidadão ou entidade civil tem direito de solicitar, por escrito, aos órgãos 
públicos, a fiscalização. Art. 79. O auto de infração deverá conter, 
obrigatoriamente: I – A qualificação do autuado; II – O local, a data e a 
hora da lavratura; III – A fiel descrição do fato infringente; IV – A 
capitulação legal e a penalidade aplicável; V – O prazo para que o 
infrator impugne a autuação e a legislação atinente; VI – A assinatura do 
servidor público; VII - Órgão da administração para o qual deverá ser 
direcionado eventual recurso. CAPÍTULO X - DOS RECURSOS - Art. 
80. É garantido ao autuado o direito de ampla defesa na esfera 
administrativa, expondo por escrito e acompanhada das provas que tiver, 
desde que produzidas na forma e prazos legais. Parágrafo único. A 
intervenção do infrator far-se-á pessoalmente, por representante legal ou 
por intermédio de advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil 
- OAB, com procuração regularmente outorgada. Art. 81. Pela multa 
imposta caberá recurso ao órgão municipal competente do Município e 
deverá ser apresentado em petição escrita, via protocolo, no prazo de 20 
(vinte) dias, a contar do recebimento do auto de infração ou da 
publicação deste no Diário Oficial do Município. Art. 82. O recurso será 
julgado no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, por comissão composta 
de no mínimo 3 (três) servidores públicos, designados pelo Chefe do 
Poder Executivo. Parágrafo único. O mandato desta comissão julgadora 
será de 2 (dois) anos, sendo permitida sua recondução. CAPÍTULO XI - 
DOS PRAZOS E COMUNICAÇÕES DOS ATOS - Art. 83. Os prazos 
processuais serão contínuos, excluindo-se na contagem o dia do início e 
incluindo-se o dia do vencimento. §1º Se a notificação do infrator 
efetivar-se em dia anterior a feriado ou ponto facultativo na Prefeitura, 
ou numa sexta-feira, o prazo só começará a ser contado do primeiro dia 
de expediente normal que se seguir. §2º O prazo para o pagamento de 
multa só vence em dia de expediente normal na rede bancária autorizada 
a arrecadar rendas do Município. CAPÍTULO XII - DA EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL - Art. 84. A educação ambiental integra a Política 
Municipal de Resíduos Sólidos, e é instrumento de divulgação, 
sensibilização, conscientização sobre a gestão e gerenciamento 
adequados dos resíduos sólidos, sobretudo ao consumo consciente e a 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo da vida dos produtos. Art. 85. 

O Executivo Municipal desenvolverá política, planos, programa e 
projetos visando a sensibilização da população sobre a importância da 
preservação ambiental, em particular, em relação à limpeza urbana e ao 
correto gerenciamento dos resíduos sólidos. CAPÍTULO XIII - 
DISPOSIÇÕES FINAIS - Art. 86. Caso seja constatado risco efetivo a 
saúde pública decorrente da disposição inadequada de resíduos sólidos 
e/ou bens e materiais inservíveis, seja em área pública ou privada, sem 
necessitar de notificação prévia, será assegurado acesso do órgão 
público competente para fazer cessar a situação de risco. Parágrafo 
único. O poder público deverá ser ressarcido pelos custos dos serviços 
executados no cumprimento do caput deste artigo. Art. 87. Fica o chefe 
do Poder Executivo autorizado a expedir eventuais atos regulamentares 
visando a fiel execução desta Lei. Art. 88. Ficam revogadas as 
disposições em contrário, em especial as Leis Nº 1.103, de 01 de 
Novembro de 2011, a Lei Nº 1.102, de 01 de novembro de 2011 e a Lei 
N°1367, de 23 de Abril de 2014. Art. 89. Os valores provenientes das 
multas serão destinados ao Fundo Socioambiental do Município de 
Sobral - FUNSAMS que deverão ser convertidos, prioritariamente, em 
projetos de educação ambiental. Art. 90. Esta Lei entra em vigor 180 
(cento e oitenta) dias da data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL 
PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 04 de 
setembro de 2018. Ivo Ferreira Gomes - PREFEITO MUNICIPAL DE 
SOBRAL. 

LEI Nº 1790 DE 04 DE SETEMBRO DE 2018 - INSTITUI A 
SEMANA MUNICIPAL DE RECONHECIMENTO AO DOCENTE E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A CÂMARA MUNICIPAL DE 
SOBRAL aprovou e o Prefeito Municipal sanciona e promulga a 
seguinte Lei: CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES - Art. 1° 
Fica instituída, no âmbito do Município de Sobral, a Semana Municipal 
de Reconhecimento ao Docente, a ser comemorada anualmente do dia 10 
de outubro ao dia 16 de outubro, integrando-a ao Calendário Oficial do 
Município. Art. 2° Durante a semana instituída por Lei haverá realização 
de atividades de valorização ao docente em toda rede pública do 
município, tais como cursos, campanha de divulgação sobre a 
importância do docente, promoção de atividades artísticas, ações de 
capacitação dos profissionais da área, bem como serão realizadas 
homenagens a profissionais docentes do nosso município que se 
destacaram na área da educação. Art. 3° Para as atividades referidas da 
presente Lei, o município poderá estabelecer parcerias com órgãos 
públicos. Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
ficando revogadas as disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL 
PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 04 de 
setembro de 2018. Ivo Ferreira Gomes - PREFEITO MUNICIPAL DE 
SOBRAL. 

DECRETO Nº 2106 DE 29 DE AGOSTO DE 2018 - ABRE CRÉDITO 
SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. O PREFEITO MUNICIPAL DE SOBRAL, no uso 
de suas atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso IV da Lei Orgânica 
do Município, CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 1690, de 22 de 
novembro de 2017, que Estima a Receita e Fixa a Despesa para o 
Exercício Financeiro de 2018, no que dispõe o artigo 6º; e 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 43 § 1º, inciso III da Lei Federal 
nº 4.320 de 17 de março de 1964. DECRETA: Art. 1º. Fica aberto ao 
vigente orçamento Crédito Suplementar no valor de R$ 41.000,00 
(quarenta e um mil reais), para atender as necessidades de reforço das 
dotações orçamentárias conforme anexo único desse Decreto. Art. 2º. Os 
recursos para fazer face a suplementação descrita no artigo 1º deste 
Decreto, ocorrerão à conta de anulações parciais ou totais das dotações 
orçamentárias conforme anexo único desse Decreto. Art. 3º. Esse 
Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 
29 de agosto de 2018. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ 
EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 29 de agosto de 2018. 
Ivo Ferreira Gomes - PREFEITO MUNICIPAL DE SOBRAL. Ricardo 
Santos Teixeira - SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS. 

21.01 - SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO

04.122.0068.2260 - Manutenção e Funcionamento Administrativo da SECOG

33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

010101 - Recursos Ordinários 20.000,00   

Total da Entidade 20.000,00   

24.01 - SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

15.452.0076.1202 - Áreas Verdes e Livres (Praças, Parques e Áreas de Lazer e Espaço de Convivência)

44905100 - Obras e Instalações

010101 - Recursos Ordinários 21.000,00   

Total da Entidade 21.000,00   

Total de Anulações 41.000,00   

ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 2106, DE 29 DE AGOSTO DE 2018
ANULAÇÃO
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DECRETO Nº 2108 DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - ABRE 
CRÉDITO ESPECIAL AO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. O PREFEITO MUNICIPAL DE SOBRAL, no uso 
de suas atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso IV da Lei Orgânica 
do Município, CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 1788, de 29 de 
agosto de 2018, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento 
Fiscal do Município, crédito especial. CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964. 
DECRETA: Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento Crédito Especial 
no valor de R$ 3.530.000,00 (três milhões e quinhentos e trinta mil 
reais), para atender as necessidades de reforço das dotações 
orçamentárias conforme anexo único desse Decreto. Art. 2º. Os recursos 
para fazer face a suplementação descrita no artigo 1º deste Decreto, 
ocorrerão à conta de anulações parciais ou totais das dotações 
orçamentárias conforme anexo único desse Decreto. Art. 3º. Esse 
Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 
03 de setembro de 2018. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ 
EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 03 de setembro de 2018. 
Ivo Ferreira Gomes - PREFEITO MUNICIPAL DE SOBRAL. Ricardo 
Santos Teixeira - SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS. 

TERMO DE COMPROMISSO QUE CELEBRAM ENTRE SI O 
MUNICÍPIO DE SOBRAL, E A EMPRESA COMERCIAL 
XIMENES LTDA. O MUNICÍPIO DE SOBRAL, pessoa jurídica de 
direito público, neste ato representado pelo Prefeito Municipal IVO 
FERREIRA GOMES,  ce lebra  o  presente  TERMO DE 
COMPROMISSO com o COMERCIAL XIMENES LTDA, inscrito no 
CPF/CNPJ sob o n° 72.286.628/0010-05, com sede à Rua Joaquim 
Ribeiro, n° 663, anexo 667, Centro, CEP nº 62011-020, Sobral/CE, neste 
ato, representado por seu representante legal, Jesseliana Nunes 
Nascimento, doravante denominado Compromissário, pelas cláusulas e 
c o n d i ç õ e s  s e g u i n t e s :  C L Á U S U L A P R I M E I R A -  D A 
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: O presente Termo de Compromisso 
é fundamentado no Decreto Municipal nº 1.949, de 17 de outubro de 
2017, e no processo administrativo nº P025669/2018. PARÁGRAFO 
ÚNICO. Os casos omissos serão decididos por ato administrativo do 
Prefeito Municipal, ouvida a Comissão Especial do Compromisso 
Verde. CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO: O Compromissário 
assume a responsabilidade pela realização das melhorias urbanas na 
PRAÇA DE CUBA, situada às Ruas General Tibúrcio e Coronel Rangel, 
Centro sem que para tanto haja qualquer contrapartida financeira ou de 
qualquer outra maneira por parte do Município de Sobral, sendo tais 
melhorias consideradas contribuição gratuita para o interesse público. 
§1º O presente Termo de Compromisso não confere ao Compromissário 
qualquer concessão, permissão ou autorização de uso privativo do bem 
público, mantendo o logradouro onde serão realizadas as melhorias 
urbanas sua destinação própria, remanescendo o Poder Público com a 
propriedade e a posse, tanto direta quanto indireta. §2ºTodas as despesas 
de instalação, manutenção e operação do presente Termo de 
Compromisso ocorrerão às expensas exclusivas do Compromissário. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO: O presente Termo de 
Compromisso terá o prazo de 02 (dois) anos, período no qual o 
Compromissário terá que cumprir as melhorias constantes no plano de 
trabalho, podendo ser prorrogado segundo a conveniência e 
oportunidade do Poder Público. CLÁUSULA QUARTA - DOS 
DIREITOS DO COMPROMISSÁRIO: O Compromissário terá 
assegurado pelo Poder Público municipal o acesso ao logradouro 
público de modo a viabilizar a execução da melhoria urbana acordada, 
além do direito de: I – por placas informativas do termo de compromisso 
obedecidas às exigências jurídicas pertinentes, nos espaços e 
especificações conforme especificado na Portaria nº 05/2018 – SEUMA, 
de 04 de abril de 2018, publicada no Diário Oficial do Município de 05 de 
abril de 2018. CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS DO PODER 
PÚBLICO MUNICIPAL: O Poder Público, por seus órgãos e entidades 
competentes, exercerá a fiscalização da execução da parceria, 
especialmente para assegurar o estrito cumprimento do plano de 
trabalho, e a observância da legislação de regência aplicável, mantendo 
todos os demais poderes sobre o respectivo bem público, que permitam 
assegurar a persecução da finalidade pública pertinente a ele. 
CLÁUSULA SEXTA – DOS DEVERES DO COMPROMISSÁRIO: O 
Compromissário deve: I – executar o objeto do presente Termo de 
Compromisso conforme constante em Plano de Trabalho aprovado no 
respectivo processo administrativo aprovado pela Comissão Especial do 
Compromisso Verde; II – respeitar a finalidade própria do bem, sendo-
lhe vedado alterar, por qualquer meio, referida finalidade ou desnaturar 
sua natureza, utilidade ou uso, não podendo, ainda, limitar, dificultar ou 
condicionar o acesso público. III – cumprir as exigências jurídicas 

04.01 - SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA

04.122.0064.1026 - Expansão e Modernização das Atividades do Trânsito

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

010131 - Operações de Crédito 1.000,00

     

Total da Entidade 1.000,00

     

07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0072.1281 - Construção, Reforma e Ampliação para o Fortalecimento dos Serviços de Saúde

44905100 - Obras e Instalações

010131 - Operações de Crédito 1.000,00

     

Total da Entidade 1.000,00

     

21.01 - SECRETARIA DA OUVIDORIA , CONTROLADORIA E GESTÃO

04.122.0068.2260 - Manutenção e Funcionamento Administrativo da SECOG

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

010131 - Operações de Crédito 20.000,00

   

Total da Entidade 20.000,00

   

22.01 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

27.812.0047.1215 - Elos Construção e Requalificação de  Equipamentos 

44905100 - Obras e Instalações

010131 - Operações de Crédito 1.000,00

     

27.813.0047.2213 - Elos Atividades Físicas e Lazer

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

010131 - Operações de Crédito 1.000,00

     

Total da Entidade 2.000,00

     

24.01 - SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

15.452.0076.1202 - Áreas Verdes e Livres (Praças, Parques e áreas de Lazer e Espaço de Convivência)

44905100 - Obras e Instalações

010131 - Operações de Crédito 1.000,00

     

15.451.0076.1307 - Planejar e Implantar Coleta Seletiva

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

010131 - Operações de Crédito 1.000,00

     

18.541.0076.1309 - Monitorar a Apoiar Plano de Arborização

33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

010131 - Operações de Crédito 1.000,00

     

17.452.0076.1310 - Apoiar Políticas de Saneamento

33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

010131 - Operações de Crédito 1.000,00

     

Total da Entidade

24.02 - Agência Municipal do Meio Ambiente

18.541.0124. 1210 - Educação Ambiental

33903500 - Serviços de Consultoria

010131 - Operações de Crédito 1.000,00

     

18.541.0124.2218 - Revitalização, Arborização e Paisagismo de Vias e Logradouros

33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

010131 - Operações de Crédito 1.000,00

     

44905100 - Obras e Instalações

010131 - Operações de Crédito 1.000,00

     

18.541.0124.2220 - Gestão Ambiental, Biodiversidade e Agenda 21

33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

010131 - Operações de Crédito 1.000,00

     

Total da Entidade 4.000,00

     

25.01 - Secretaria de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos

17.511.0051.1213 - Esgotamento Sanitário - Distritos

44905100 - Obras e Instalações

010131 - Operações de Crédito 1.000,00

     

17.512.0051.1214 - Esgotamento Sanitário - Sede do Município

44905100 - Obras e Instalações

010131 - Operações de Crédito 1.000,00

     

15.451.0052.1216 - Ampliação e Implantação de Ciclovias, Vias e Logradouros

44905100 - Obras e Instalações

010131 - Operações de Crédito 1.000,00

     

25.752.0053.1219 - Manutenção e Modernização da Rede de Energia Elétrica

33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

010131 - Operações de Crédito 1.000,00

     

15.452.0040.2212 - Manutenção de Ruas e Estradas Vicinais

44905100 - Obras e Instalações

010131 - Operações de Crédito 1.000,00

     

15.453.0052.2222 - Manutenção da infraestrutura Urbana de Transporte

44905100 - Obras e Instalações

010131 - Operações de Crédito 1.000,00

     

18.451.0053.2224 - Melhoria da Limpeza Pública

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

010131 - Operações de Crédito 1.000,00

     

Total da Entidade 7.000,00

     

25.02 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

17.512.0036.2229 - Operação e Manutenção do Sistema de Água de Sobral

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

010131 - Operações de Crédito 1.000,00

     

17.512.0036.2231 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto de Sobral

44905100 - Obras e Instalações

010131 - Operações de Crédito 1.000,00

     

Total da Entidade 2.000,00

     

Total de Suplementações 41.000,00

   

SUPLEMENTAÇÃO

07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.073.1292 - Manutenção e Fortalecimento da UPA

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

01.01.09 - (Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde) 3.500.000,00  

Total da Entidade 3.500.000,00  

22.01 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

13.392.048.2255 - Apoio a Criação, Produção, Difusão das Manifestações Artísticas e da Cultura, e Fomento as Artes

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

01.01.01 - Recursos Ordinários 30.000,00       

Total da Entidade 30.000,00       

Total de Anulações 3.530.000,00  

07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.073.1292 - Manutenção e Fortalecimento da UPA

33503900 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica

01.01.03 - (Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 15%) 1.700.000,00  

01.01.09 - (Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde) 1.200.000,00  

01.01.20 - Transferências de Convênio - Estado/Saúde) 600.000,00     

Total da Entidade 3.500.000,00  

22.01 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

13.392.048.2255 - Apoio a Criação, Produção, Difusão das Manifestações Artísticas e da Cultura, e Fomento as Artes

33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportivas e Outras

01.01.01 - Recursos Ordinários 30.000,00       

Total da Entidade 30.000,00       

Total de Créditos Especiais 3.530.000,00  

CRÉDITOS ESPECIAIS

ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 2108, DE 03 DE SETEMBRO DE 2018
ANULAÇÃO
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pertinentes, em especial as normas urbanísticas e ambientais. IV – 
respeitar a finalidade pública da presente parceria. CLÁUSULA 
SÉTIMA – DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES DO PODER PÚBLICO: 
O Poder Público Municipal deve: I – assegurar o acesso do 
Compromissário ao bem público, para que ela possa realizar o objeto do 
presente Termo de Compromisso. II – respeitar os atos do 
Compromissário de execução do objeto de parceria, evitando a prática de 
medidas que, sem motivo suficiente, a prejudique ou dificulte. III – 
restringir-se a exigir do Compromissário aquilo que está descrito no 
plano de trabalho, salvo se realizado aditivo ao presente Termo, desde 
que aprovado pela Comissão Especial do Compromisso Verde. IV – 
assegurar o cumprimento da legislação pertinente. CLÁUSULA 
OITAVA – DOS CASOS DE EXTINÇÃO E SUSPENSÃO DO TERMO 
DE COMPROMISSO: O presente Termo de Compromisso será extinto: 
I – por decurso de seu prazo. II – por mútuo acordo das partes. III – por 
qualquer das partes mediante comunicação, por escrito, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias. IV – unilateralmente, pelo 
Poder Público Municipal, a qualquer momento, por motivo de 
conveniência e oportunidade ou por descumprimento dos deveres pelo 
Compromissário, desde que esta, no último caso, notificada para sanear 
o descumprimento, não o tenha realizado no prazo assinalado. 
CLÁUSULA NONA - DESTINAÇÃO DAS MELHORIAS 
REALIZADAS APÓS O FIM DO TERMO DE COMPROMISSO: Com 
a extinção do Termo de Compromisso, todas as melhorias urbanas 
executadas serão incorporadas ao patrimônio público, devendo o 
Compromissário retirar, em até 72 (setenta e duas) horas, as placas 
informativas descritas na Cláusula Quarta. CLÁUSULA DÉCIMA – DO 
FORO: Fica eleito o foro da cidade de Sobral, renunciando as partes, 
expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
dirimir litígio ou controvérsia oriundas da execução do presente Termo 
de Compromisso. E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o 
presente Termo de Compromisso, em 03 (três) vias do mesmo valor e 
forma, as quais foram lidas e todas as cláusulas foram compreendidas e 
aceitas, sem possibilidade de alegação posterior de desconhecimento ou 
ignorância de seus termos, ou da legislação de regência, em conjunto 
com as testemunhas, para que produza os efeitos jurídicos e legais 
pertinentes. Sobral/CE, 02 de maio de 2018. Ivo Ferreira Gomes - 
PREFEITO MUNICIPAL DE SOBRAL - Jesseliana Nunes Nascimento 
- COMPROMISSÁRIO. 

TERMO DE COMPROMISSO QUE CELEBRAM ENTRE SI O 
M U N I C Í P I O  D E  S O B R A L ,  E  A O R G A N I Z A Ç Ã O  
EDUCACIONAL FARIAS BRITO. O MUNICÍPIO DE SOBRAL, 
pessoa jurídica de direito público, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal Ivo Ferreira Gomes, celebra o presente TERMO DE 
COMPROMISSO com a ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL FARIAS 
BRITO, inscrito no CPF/CNPJ sob o n° 74000738/0012-48, com sede à 
Rua Dr. Figueiredo Rodrigues, n° 326, Centro, Sobral/CE, neste ato, 
representada por sua representante legal, Roselene Maria de 
Vasconcelos Reis, doravante denominado Compromissário, pelas 
cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA - DA 
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: O presente Termo de Compromisso 
é fundamentado no Decreto Municipal nº 1.949, de 17 de outubro de 
2017, e no processo administrativo nº P025662/2018. PARÁGRAFO 
ÚNICO. Os casos omissos serão decididos por ato administrativo do 
Prefeito Municipal, ouvida a Comissão Especial do Compromisso 
Verde. CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO: O Compromissário 
assume a responsabilidade pela realização das melhorias urbanas na 
PRAÇA QUIRINO RODRIGUES, situada na Avenida Dom José 
Tupinambá da Frota, Centro sem que para tanto haja qualquer 
contrapartida financeira ou de qualquer outra maneira por parte do 
Município de Sobral, sendo tais melhorias consideradas contribuição 
gratuita para o interesse público. §1º O presente Termo de Compromisso 
não confere ao Compromissário qualquer concessão, permissão ou 
autorização de uso privativo do bem público, mantendo o logradouro 
onde serão realizadas as melhorias urbanas sua destinação própria, 
remanescendo o Poder Público com a propriedade e a posse, tanto direta 
quanto indireta. §2ºTodas as despesas de instalação, manutenção e 
operação do presente Termo de Compromisso ocorrerão às expensas 
exclusivas do Compromissário. CLÁUSULA TERCEIRA – DO 
PRAZO: O presente Termo de Compromisso terá o prazo de 02 (dois) 
anos, período no qual o Compromissário terá que cumprir as melhorias 
constantes no plano de trabalho, podendo ser prorrogado segundo a 
conveniência e oportunidade do Poder Público. CLÁUSULA QUARTA 
- DOS DIREITOS DO COMPROMISSÁRIO: O Compromissário terá 

assegurado pelo Poder Público municipal o acesso ao logradouro 
público de modo a viabilizar a execução da melhoria urbana acordada, 
além do direito de: I – por placas informativas do termo de compromisso 
obedecidas às exigências jurídicas pertinentes, nos espaços e 
especificações conforme especificado na Portaria nº 05/2018 – SEUMA, 
de 04 de abril de 2018, publicada no Diário Oficial do Município de 05 de 
abril de 2018. CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS DO PODER 
PÚBLICO MUNICIPAL: O Poder Público, por seus órgãos e entidades 
competentes, exercerá a fiscalização da execução da parceria, 
especialmente para assegurar o estrito cumprimento do plano de 
trabalho, e a observância da legislação de regência aplicável, mantendo 
todos os demais poderes sobre o respectivo bem público, que permitam 
assegurar a persecução da finalidade pública pertinente a ele. 
CLÁUSULA SEXTA – DOS DEVERES DO COMPROMISSÁRIO: O 
Compromissário deve: I – executar o objeto do presente Termo de 
Compromisso conforme constante em Plano de Trabalho aprovado no 
respectivo processo administrativo aprovado pela Comissão Especial do 
Compromisso Verde; II – respeitar a finalidade própria do bem, sendo-
lhe vedado alterar, por qualquer meio, referida finalidade ou desnaturar 
sua natureza, utilidade ou uso, não podendo, ainda, limitar, dificultar ou 
condicionar o acesso público. III – cumprir as exigências jurídicas 
pertinentes, em especial as normas urbanísticas e ambientais. IV – 
respeitar a finalidade pública da presente parceria. CLÁUSULA 
SÉTIMA – DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES DO PODER PÚBLICO: 
O Poder Público Municipal deve: I – assegurar o acesso do 
Compromissário ao bem público, para que ela possa realizar o objeto do 
presente Termo de Compromisso. II – respeitar os atos do 
Compromissário de execução do objeto de parceria, evitando a prática de 
medidas que, sem motivo suficiente, a prejudique ou dificulte. III – 
restringir-se a exigir do Compromissário aquilo que está descrito no 
plano de trabalho, salvo se realizado aditivo ao presente Termo, desde 
que aprovado pela Comissão Especial do Compromisso Verde. IV – 
assegurar o cumprimento da legislação pertinente. CLÁUSULA 
OITAVA – DOS CASOS DE EXTINÇÃO E SUSPENSÃO DO TERMO 
DE COMPROMISSO: O presente Termo de Compromisso será extinto: 
I – por decurso de seu prazo. II – por mútuo acordo das partes. III – por 
qualquer das partes mediante comunicação, por escrito, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias. IV – unilateralmente, pelo 
Poder Público Municipal, a qualquer momento, por motivo de 
conveniência e oportunidade ou por descumprimento dos deveres pelo 
Compromissário, desde que esta, no último caso, notificada para sanear 
o descumprimento, não o tenha realizado no prazo assinalado. 
CLÁUSULA NONA - DESTINAÇÃO DAS MELHORIAS 
REALIZADAS APÓS O FIM DO TERMO DE COMPROMISSO: Com 
a extinção do Termo de Compromisso, todas as melhorias urbanas 
executadas serão incorporadas ao patrimônio público, devendo o 
Compromissário retirar, em até 72 (setenta e duas) horas, as placas 
informativas descritas na Cláusula Quarta. CLÁUSULA DÉCIMA – DO 
FORO: Fica eleito o foro da cidade de Sobral, renunciando as partes, 
expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
dirimir litígio ou controvérsia oriundas da execução do presente Termo 
de Compromisso. E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o 
presente Termo de Compromisso, em 03 (três) vias do mesmo valor e 
forma, as quais foram lidas e todas as cláusulas foram compreendidas e 
aceitas, sem possibilidade de alegação posterior de desconhecimento ou 
ignorância de seus termos, ou da legislação de regência, em conjunto 
com as testemunhas, para que produza os efeitos jurídicos e legais 
pertinentes. Sobral/CE, 02 de maio de 2018. Ivo Ferreira Gomes - 
PREFEITO MUNICIPAL DE SOBRAL - Roselene Maria de 
Vasconcelos Reis - COMPROMISSÁRIO. 

TERMO DE COMPROMISSO QUE CELEBRAM ENTRE SI O 
MUNICÍPIO DE SOBRAL, E O ESPAÇO DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA DO CEARÁ. O MUNICÍPIO DE SOBRAL, pessoa 
jurídica de direito público, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal Ivo Ferreira Gomes, celebra o presente TERMO DE 
COMPROMISSO com o ESPAÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO 
CEARÁ, inscrito no CPF/CNPJ sob o n° 19.445.500/0001-65, com sede 
à Rua Maria Cesarina Lopes Barreto, n° 574, Campo dos Velhos, CEP nº 
62.043-050, Sobral/CE, neste ato, representado por seu representante 
legal, Helio Serra Praciano Pereira, doravante denominado 
Compromissário, pelas cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA 
PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: O presente Termo 
de Compromisso é fundamentado no Decreto Municipal nº 1.949, de 17 
de outubro de 2017, e no processo administrativo nº P025669/2018. 
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PARÁGRAFO ÚNICO. Os casos omissos serão decididos por ato 
administrativo do Prefeito Municipal, ouvida a Comissão Especial do 
Compromisso Verde. CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO: O 
Compromissário assume a responsabilidade pela realização das 
melhorias urbanas na Área Verde, situada entre à s Ruas Dr. Monte e 
Dom Jerônimo, Campo dos Velhos sem que para tanto haja qualquer 
contrapartida financeira ou de qualquer outra maneira por parte do 
Município de Sobral, sendo tais melhorias consideradas contribuição 
gratuita para o interesse público. §1º O presente Termo de Compromisso 
não confere ao Compromissário qualquer concessão, permissão ou 
autorização de uso privativo do bem público, mantendo o logradouro 
onde serão realizadas as melhorias urbanas sua destinação própria, 
remanescendo o Poder Público com a propriedade e a posse, tanto direta 
quanto indireta. §2ºTodas as despesas de instalação, manutenção e 
operação do presente Termo de Compromisso ocorrerão às expensas 
exclusivas do Compromissário. CLÁUSULA TERCEIRA – DO 
PRAZO: O presente Termo de Compromisso terá o prazo de 02 (dois) 
anos, período no qual o Compromissário terá que cumprir as melhorias 
constantes no plano de trabalho, podendo ser prorrogado segundo a 
conveniência e oportunidade do Poder Público. CLÁUSULA QUARTA 
- DOS DIREITOS DO COMPROMISSÁRIO: O Compromissário terá 
assegurado pelo Poder Público municipal o acesso ao logradouro 
público de modo a viabilizar a execução da melhoria urbana acordada, 
além do direito de: I – por placas informativas do termo de compromisso 
obedecidas às exigências jurídicas pertinentes, nos espaços e 
especificações conforme especificado na Portaria nº 05/2018 – SEUMA, 
de 04 de abril de 2018, publicada no Diário Oficial do Município de 05 de 
abril de 2018. CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS DO PODER 
PÚBLICO MUNICIPAL: O Poder Público, por seus órgãos e entidades 
competentes, exercerá a fiscalização da execução da parceria, 
especialmente para assegurar o estrito cumprimento do plano de 
trabalho, e a observância da legislação de regência aplicável, mantendo 
todos os demais poderes sobre o respectivo bem público, que permitam 
assegurar a persecução da finalidade pública pertinente a ele. 
CLÁUSULA SEXTA – DOS DEVERES DO COMPROMISSÁRIO: O 
Compromissário deve: I – executar o objeto do presente Termo de 
Compromisso conforme constante em Plano de Trabalho aprovado no 
respectivo processo administrativo aprovado pela Comissão Especial do 
Compromisso Verde; II – respeitar a finalidade própria do bem, sendo-
lhe vedado alterar, por qualquer meio, referida finalidade ou desnaturar 
sua natureza, utilidade ou uso, não podendo, ainda, limitar, dificultar ou 
condicionar o acesso público. III – cumprir as exigências jurídicas 
pertinentes, em especial as normas urbanísticas e ambientais. IV – 
respeitar a finalidade pública da presente parceria. CLÁUSULA 
SÉTIMA – DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES DO PODER PÚBLICO: 
O Poder Público Municipal deve: I – assegurar o acesso do 
Compromissário ao bem público, para que ela possa realizar o objeto do 
presente Termo de Compromisso. II – respeitar os atos do 
Compromissário de execução do objeto de parceria, evitando a prática de 
medidas que, sem motivo suficiente, a prejudique ou dificulte. III – 
restringir-se a exigir do Compromissário aquilo que está descrito no 
plano de trabalho, salvo se realizado aditivo ao presente Termo, desde 
que aprovado pela Comissão Especial do Compromisso Verde. IV – 
assegurar o cumprimento da legislação pertinente. CLÁUSULA 
OITAVA – DOS CASOS DE EXTINÇÃO E SUSPENSÃO DO TERMO 
DE COMPROMISSO: O presente Termo de Compromisso será extinto: 
I – por decurso de seu prazo. II – por mútuo acordo das partes. III – por 
qualquer das partes mediante comunicação, por escrito, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias. IV – unilateralmente, pelo 
Poder Público Municipal, a qualquer momento, por motivo de 
conveniência e oportunidade ou por descumprimento dos deveres pelo 
Compromissário, desde que esta, no último caso, notificada para sanear 
o descumprimento, não o tenha realizado no prazo assinalado. 
CLÁUSULA NONA - DESTINAÇÃO DAS MELHORIAS 
REALIZADAS APÓS O FIM DO TERMO DE COMPROMISSO: Com 
a extinção do Termo de Compromisso, todas as melhorias urbanas 
executadas serão incorporadas ao patrimônio público, devendo o 
Compromissário retirar, em até 72 (setenta e duas) horas, as placas 
informativas descritas na Cláusula Quarta. CLÁUSULA DÉCIMA – DO 
FORO: Fica eleito o foro da cidade de Sobral, renunciando as partes, 
expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
dirimir litígio ou controvérsia oriundas da execução do presente Termo 
de Compromisso. E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o 
presente Termo de Compromisso, em 03 (três) vias do mesmo valor e 
forma, as quais foram lidas e todas as cláusulas foram compreendidas e 

aceitas, sem possibilidade de alegação posterior de desconhecimento ou 
ignorância de seus termos, ou da legislação de regência, em conjunto 
com as testemunhas, para que produza os efeitos jurídicos e legais 
pertinentes. Sobral/CE, 02 de maio de 2018. Ivo Ferreira Gomes - 
PREFEITO MUNICIPAL DE SOBRAL - Helio Serra Praciano Pereira - 
COMPROMISSÁRIO. 

TERMO DE COMPROMISSO QUE CELEBRAM ENTRE SI O 
MUNICÍPIO DE SOBRAL, E O BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR 
DE ALIMENTOS LTDA. O MUNICÍPIO DE SOBRAL, pessoa 
jurídica de direito público, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal Ivo Ferreira Gomes, celebra o presente TERMO DE 
COMPROMISSO com O BOM VIZINHO DISTRIBUIDOR DE 
ALIMENTOS LTDA, inscrito no CPF/CNPJ sob o n° 04.163.766/0014-
62, com sede à Rua Boulevard João Barbosa, n° 601, Centro, CEP nº 
62.010-190, Sobral/CE, neste ato, representado por seu representante 
legal, João Bosco Pinheiro Alves Júnior, doravante denominado 
Compromissário, pelas cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA 
PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: O presente Termo 
de Compromisso é fundamentado no Decreto Municipal nº 1.949, de 17 
de outubro de 2017, e no processo administrativo nº P025669/2018. 
PARÁGRAFO ÚNICO. Os casos omissos serão decididos por ato 
administrativo do Prefeito Municipal, ouvida a Comissão Especial do 
Compromisso Verde. CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO: O 
Compromissário assume a responsabilidade pela realização das 
melhorias urbanas na PRAÇA DO SÃO FRANCISCO, situada à Rua 
Cel. Frederico Gomes, Centro, sem que para tanto haja qualquer 
contrapartida financeira ou de qualquer outra maneira por parte do 
Município de Sobral, sendo tais melhorias consideradas contribuição 
gratuita para o interesse público. §1º O presente Termo de Compromisso 
não confere ao Compromissário qualquer concessão, permissão ou 
autorização de uso privativo do bem público, mantendo o logradouro 
onde serão realizadas as melhorias urbanas sua destinação própria, 
remanescendo o Poder Público com a propriedade e a posse, tanto direta 
quanto indireta. §2ºTodas as despesas de instalação, manutenção e 
operação do presente Termo de Compromisso ocorrerão às expensas 
exclusivas do Compromissário. CLÁUSULA TERCEIRA – DO 
PRAZO: O presente Termo de Compromisso terá o prazo de 02 (dois) 
anos, período no qual o Compromissário terá que cumprir as melhorias 
constantes no plano de trabalho, podendo ser prorrogado segundo a 
conveniência e oportunidade do Poder Público. CLÁUSULA QUARTA 
- DOS DIREITOS DO COMPROMISSÁRIO: O Compromissário terá 
assegurado pelo Poder Público municipal o acesso ao logradouro 
público de modo a viabilizar a execução da melhoria urbana acordada, 
além do direito de: I – por placas informativas do termo de compromisso 
obedecidas às exigências jurídicas pertinentes, nos espaços e 
especificações conforme especificado na Portaria nº 05/2018 – SEUMA, 
de 04 de abril de 2018, publicada no Diário Oficial do Município de 05 de 
abril de 2018. CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS DO PODER 
PÚBLICO MUNICIPAL: O Poder Público, por seus órgãos e entidades 
competentes, exercerá a fiscalização da execução da parceria, 
especialmente para assegurar o estrito cumprimento do plano de 
trabalho, e a observância da legislação de regência aplicável, mantendo 
todos os demais poderes sobre o respectivo bem público, que permitam 
assegurar a persecução da finalidade pública pertinente a ele. 
CLÁUSULA SEXTA – DOS DEVERES DO COMPROMISSÁRIO: O 
Compromissário deve: I – executar o objeto do presente Termo de 
Compromisso conforme constante em Plano de Trabalho aprovado no 
respectivo processo administrativo aprovado pela Comissão Especial do 
Compromisso Verde; II – respeitar a finalidade própria do bem, sendo-
lhe vedado alterar, por qualquer meio, referida finalidade ou desnaturar 
sua natureza, utilidade ou uso, não podendo, ainda, limitar, dificultar ou 
condicionar o acesso público. III – cumprir as exigências jurídicas 
pertinentes, em especial as normas urbanísticas e ambientais. IV – 
respeitar a finalidade pública da presente parceria. CLÁUSULA 
SÉTIMA – DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES DO PODER PÚBLICO: 
O Poder Público Municipal deve: I – assegurar o acesso do 
Compromissário ao bem público, para que ela possa realizar o objeto do 
presente Termo de Compromisso. II – respeitar os atos do 
Compromissário de execução do objeto de parceria, evitando a prática de 
medidas que, sem motivo suficiente, a prejudique ou dificulte. III – 
restringir-se a exigir do Compromissário aquilo que está descrito no 
plano de trabalho, salvo se realizado aditivo ao presente Termo, desde 
que aprovado pela Comissão Especial do Compromisso Verde. IV – 
assegurar o cumprimento da legislação pertinente. CLÁUSULA 
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OITAVA – DOS CASOS DE EXTINÇÃO E SUSPENSÃO DO TERMO 
DE COMPROMISSO: O presente Termo de Compromisso será extinto: 
I – por decurso de seu prazo. II – por mútuo acordo das partes. III – por 
qualquer das partes mediante comunicação, por escrito, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias. IV – unilateralmente, pelo 
Poder Público Municipal, a qualquer momento, por motivo de 
conveniência e oportunidade ou por descumprimento dos deveres pelo 
Compromissário, desde que esta, no último caso, notificada para sanear 
o descumprimento, não o tenha realizado no prazo assinalado. 
CLÁUSULA NONA - DESTINAÇÃO DAS MELHORIAS 
REALIZADAS APÓS O FIM DO TERMO DE COMPROMISSO: Com 
a extinção do Termo de Compromisso, todas as melhorias urbanas 
executadas serão incorporadas ao patrimônio público, devendo o 
Compromissário retirar, em até 72 (setenta e duas) horas, as placas 
informativas descritas na Cláusula Quarta. CLÁUSULA DÉCIMA – DO 
FORO: Fica eleito o foro da cidade de Sobral, renunciando as partes, 
expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
dirimir litígio ou controvérsia oriundas da execução do presente Termo 
de Compromisso. E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o 
presente Termo de Compromisso, em 03 (três) vias do mesmo valor e 
forma, as quais foram lidas e todas as cláusulas foram compreendidas e 
aceitas, sem possibilidade de alegação posterior de desconhecimento ou 
ignorância de seus termos, ou da legislação de regência, em conjunto 
com as testemunhas, para que produza os efeitos jurídicos e legais 
pertinentes. Sobral/CE, 02 de maio de 2018. Ivo Ferreira Gomes - 
PREFEITO MUNICIPAL DE SOBRAL - João Bosco Pinheiro Alves 
Júnior - COMPROMISSÁRIO. 

ATO Nº 477/2018 – GABPREF - O PREFEITO MUNICIPAL DE 
SOBRAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe 
o Artigo 66, Inciso II da Lei Orgânica do Município, c/c a Lei Municipal 
N° 1607/2017 de 02 de fevereiro de 2017, RESOLVE exonerar a pedido 
a Sra. LUIZA HELENA MELO LEITÃO SALES, do cargo de 
provimento em comissão de GERENTE, Simbologia DNS-3, da Célula 
de Articulação Comunitária, da Coordenação de Participação Social, da 
estrutura administrativa do GABINETE  DO  PREFEITO,  a  partir  de 
1º de setembro de 2018. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO                 
JOSÉ EUCLIDES  FERREIRA  GOMES  JÚNIOR, em  04  de  
setembro  de 2018. Ivo  Ferreira  Gomes  -  PREFEITO  MUNICIPAL  
DE  SOBRAL.  

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2017 – 
GABPREF - MUNICÍPIO DE SOBRAL E A EMPRESA FORTAL 
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - Pelo presente termo 
de aditivo, o Município de Sobral, através de sua Prefeitura, situada à 
Rua Viriato de Medeiros, 1.250, Sobral - CE, com C.N.P.J. nº 
07.598.634/0001-37, doravante denominada CONTRATANTE, neste 
ato representada pelo Chefe do Gabinete do Prefeito, Sr. DAVID 
GABRIEL FERREIRA DUARTE, brasileiro, residente e domiciliado 
em Sobral(CE) e a empresa FORTAL TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE 
OBRA LTDA, com sede na Rua Pinho Pessoa, nº 1019, Joaquim 
Távora, município de Fortaleza, Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob 
o n° 15.792.363/0001-84, representada neste ato por seu representante 
legal a Sra. MARÍLIA LOPES CAMELO, brasileira,  residente e 
domiciliada à Rua Santa Cecília, Nº 1211, Município de Eusébio, 
Estado do Ceará, doravante denominada CONTRATADA, resolvem 
celebrar o presente aditivo, tendo em vista a Licitação sob a modalidade 
de Pregão Presencial n° 041/2017, tudo em conformidade com as 
disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, mediante as 
cláusulas e condições a seguir expressas, que reciprocamente outorgam 
e aceitam. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL - Fundamenta-se o 
presente aditivo da licitação supracitada na Cláusula Oitava do Contrato 
nº 023/2017 e no Art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93. DO OBJETO - O 
presente aditivo ao contrato supramencionado tem por objetivo 
prorrogar o prazo de VIGÊNCIA para a “Contratação de pessoa jurídica 
para a prestação de serviços continuados de mão de obra terceirizada 
cujos empregados sejam regidos pela Consolidação das Leis 
Trabalhistas (CLT), para atender as necessidades do Gabinete do 
Prefeito, pelo período de 12(doze) meses, de acordo com as 
especificações e quantitativos previstos no anexo I – termo de referência 
do edital do Pregão Eletrônico nº 041/2017, o qual passa a fazer parte do 
presente contrato, e na proposta da empresa contratada.”, por mais 12 
(doze) meses, de 28 de agosto de 2018 a 27 de agosto de 2019. Sobral - 

CE, 27 de agosto de 2018. ASSINAM: CONTRANTANTE: David 
Gabriel Ferreira Duarte - CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO. 
Representante da CONTRATADA: MARÍLIA LOPES CAMELO. 
Tércio Machado Alves - COORDENADOR JURÍDICO DO 
GABINETE DO PREFEITO.

EXTRATO DO CONTRATO N° 009/2018 – GABVICE - 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, 
representado  pe lo  GABINETE DA VICE-PREFEITA.  
CONTRATADO: CEDRO'S SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME, 
inscrita no CNPJ sob o nº 08.927.676/0001-37. OBJETO: Contratação 
de empresa especializada para a prestação do serviço de fornecimento 
de lanches e refeições, para realização do evento 1º FÓRUM 
COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2017-2020, a ser 
realizado no dia 30 de agosto de 2018 no Centro de Convenções de 
Sobral, com previsão de publico estimada de 240 pessoas. DA 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação realizada sob a modalidade 
de Dispensa Nº 003/2018, na proposta da Contratada, baseada no art. 24, 
Inciso II da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações. VALOR GLOBAL: R$ 7.080,00 (sete mil e oitenta reais). 
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência contratual é de 90 (noventa) dias, 
contados a partir da sua assinatura devendo ser publicado na forma do 
parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666/1993. DA 
FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e 
fiscalizada pelo Sr. Francisco Jhonatan da Costa Lima. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA: 1601.04. 122.0071.1.277. 3.3.90.39.00. DATA 
DA ASSINATURA: 30 de agosto de 2018. SIGNATÁRIOS: 
Christianne Marie Aguiar Coelho - VICE-PREFEITA DO MUNICÍPIO 
DE SOBRAL. Benvinda Gomes Cedro - Representante da 
CONTRATADA. Karla Cristiane Madeira do Nascimento - 
COORDENADORA JURÍDICA DO GABINETE DA VICE - 
PREFEITA.

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
036/2017 – SECOGE - CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SOBRAL, por intermédio da SECRETARIA DA 
OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO CONTRATADA: 
CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA, CNPJ N° 
11.828.723/0001-06. OBJETO: Acréscimo de 15% (quinze por cento) 
no valor original do contrato. PROCESSO: P038492/2018; 
MODALIDADE: Pregão Eletrônico; VALOR ACRESCIDO: R$ 
225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais); VIGÊNCIA: O prazo de 
vigência permanece inalterado. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 
58, inciso I e artigo 65, inciso I, alínea b, § 1° da Lei Federal n° 8.666/93. 
RATIFICAÇÃO: Permanecem em plena vigência as demais Cláusulas 
Contratuais que não sejam conflitantes com as aqui elencadas. DATA DE 
ASSINATURA: 03 de setembro de 2018. SIGNATÁRIOS: 
CONTRATANTE: Sra. Silvia Kataoka de Oliveira – SECRETÁRIA DA 
OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO. Edgar de Castro 
Nunes - Representante da CONTRATADA. Mac'Douglas Freitas Prado 
– COORDENADOR JURÍDICO DA SECOGE.  

EXTRATO DE LICITAÇÃO - ESTADO DO CEARÁ - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL – EDITAL DO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 145/2018 – SMS (BB 734903) - Aviso de Licitação – 
Central de Licitações. Data de abertura: 18 de setembro de 2018, às 
10:00 h – Horário de Brasília. OBJETO: Aquisição de equipamentos 
hospitalares e acessórios médicos que serão destinados ao uso do 
SAMU, Centro de Reabilitação e Serviço de Saúde Auditiva da 
Secretaria Municipal da Saúde de Sobral/CE. Valor do Edital: Gratuito. 
INFORMAÇÕES: Site: www.sobral.ce.gov.br (ACESSE – 
LICITAÇÕES) e à Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4º andar. Fone: (88) 
3677-1157 e 1254. Sobral-CE, 04 de setembro de 2018. Dayane Araújo 
Linhares - PREGOEIRA.

EXTRATO DE LICITAÇÃO - ESTADO DO CEARÁ - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL – EDITAL DO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 146/2018 – SMS (BB 734517). Aviso de Licitação – 

GABINETE DO PREFEITO

GABINETE DA VICE-PREFEITA

SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA     
E GESTÃO

CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA           
DE SOBRAL
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Central de Licitação. Data de abertura: 18 de setembro de 2018, às 
09:00H. OBJETO: Aquisição de material para desenvolvimento das 
oficinas educativas, destinados ao Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS). Valor do Edital: Gratuito. INFORMAÇÕES: Site: 
www.sobral.ce.gov.br, (ACESSE – LICITAÇÕES) e à Rua Viriato de 
Medeiros, 1.250, 4º andar. Fone: (88) 3677-1157 e 1254, Sobral-CE, 04 
de setembro de 2018. Ricardo Barroso Castelo Branco – PREGOEIRO.

EXTRATO DE LICITAÇÃO - ESTADO DO CEARÁ - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL – EDITAL DO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 149/2018 – SMS (BB 734470). Aviso de Licitação – 
Central de Licitação. Data de abertura: 18 de setembro de 2018, às 
14:00H. OBJETO: Aquisição de 01 (hum) veículo novo e zero km, tipo 
ambulância de suporte avançado - UTI, ano 2018/modelo 2018 ou 
superior, destinado ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU) de Sobral/CE. Valor do Edital: Gratuito. INFORMAÇÕES: 
Site: www.sobral.ce.gov.br, (ACESSE – LICITAÇÕES) e à Rua Viriato 
de Medeiros, 1.250, 4º andar. Fone: (88) 3677-1157 e 1254, Sobral-CE, 
04 de setembro de 2018. Ricardo Barroso Castelo Branco – 
PREGOEIRO.

EXTRATO DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SOBRAL – EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 041/2018 - 
SECOMP – Aviso de Licitação – Comissão Permanente de Licitação. 
Data de abertura: 21 de setembro de 2018 às 9h. OBJETO: Contratação 
de empresa especializada para realização de serviços de fornecimento e 
instalação de 02 (duas) estações de tratamento d'água – ETA's 
Moduladas no município de Sobral-CE, sob demanda da Secretaria de 
Obras, Mobilidade e Serviços Públicos. Valor do Edital: Gratuito. 
INFORMAÇÕES: Site: www.sobral.ce.gov.br, (LInk Licitações) e Rua 
Viriato de Medeiros, 1.250, 4º Andar, Centro. Fone: (88) 3677-1157, 
Sobral-CE. 03 de setembro de 2018. Karmelina Marjorie Nogueira 
Barroso – PRESIDENTE DA COMISSÃO.

EXTRATO DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SOBRAL – EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 044/2018-
SECOMP – Aviso de Licitação – Comissão Permanente de Licitação. 
Data de abertura: 24 de setembro de 2018 às 9h. OBJETO: Contratação 
de empresa especializada para realização de serviços de requalificação 
dos Centros de Convivência junto ao residencial Nova Caiçara, em 
Sobral/Ce. Valor do Edital: Gratuito. INFORMAÇÕES: Site: 
www.sobral.ce.gov.br. (Link Licitações) e Rua Viriato de Medeiros, 
1.250, 4º Andar, Centro. Fone: (88) 3677-1157. Sobral-CE. 03 de 
setembro de 2018. Karmelina Marjorie Nogueira Barroso – 
PRESIDENTE DA COMISSÃO.

AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO - A Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sobral, nomeada 
através do Decreto nº 1992/2018, comunica o resultado da TOMADA 
DE PREÇOS Nº 036/2018-SMS, que tem por objeto a contratação de 
empresa especializada para execução da obra de ampliação e reforma do 
Centro de Saúde da Família do Distrito de Jaibaras, no Município de 
Sobral, tendo como vencedora a empresa R.R. PORTELA 
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME com o 
valor global de R$ 607.997,43 (seiscentos e sete mil, novecentos e 
noventa e sete reais e quarenta e três centavos), adjudicado e 
homologado em 03 de setembro de 2018. Comissão de Licitação. Sobral 
- Ceará, 04 de setembro de 2018. Karmelina Marjorie Nogueira Barroso 
– PRESIDENTE DA COMISSÃO.

AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO - A Central de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Sobral, por intermédio do 
Pregoeiro e membros da equipe de apoio designados, conforme o caso, 
pelas Portarias N° 523/2017 - SECOG, comunica o resultado do 
PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2018 - SME: Contratação de empresa 
para fornecimento de material permanente, para atender as necessidades 
da Escola José da Matta e Silva, oriundos do Prêmio Escola Nota Dez, 
conforme especificações e quantitativos contidos no anexo 01, parte 
integrante do Edital, tendo como resultado o especificado na tabela 
abaixo. Adjudicado em 24 de agosto de 2018 e homologado em 03 de 
s e t embro  de  2018 .  SECRETARIA DA OUVIDORIA,  
CONTROLADORIA E GESTÃO – Central de Licitações. Sobral - 
Ceará, 04 de setembro de 2018. Ricardo Barroso Castelo Branco - 
PREGOEIRO.

EXTRATO DO CONTRATO N° 152/2018 - SME - PROCESSO N° 
P016642/2018 - CONTRATANTE: Município de Sobral, por intermédio 
da Secretaria da Educação. CONTRATADO: Sr. ANTONIO MANOEL 
FREIRE FERNANDES. OBJETO: Constitui objeto deste contrato a 
contratação de pessoa física e/ou jurídica para prestação dos serviços de 
transporte escolar, a serem executados em regime de empreitada pelo 
menor preço do km rodado por itinerário, de acordo com as 
especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência  do 
edital  e  na proposta da contratada (LOTE 107).  DA 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato tem como 
fundamento o edital do Pregão Presencial n° 010/2018, e seus anexos, os 
preceitos do direito público, e a Lei Federal n° 8.666/1993, com suas 
alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de 
seu objeto. DO VALOR: O preço contratual global importa na quantia de 
R$ 125.414,40 (cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e quatorze reais e 
quarenta centavos.). DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será 
acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Francisco Alves da Cunha Júnior, 
Gerente da Célula do Transporte Escolar, especialmente designado para 
este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei 
Federal n° 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de 
GESTOR. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato 
será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, na forma do 
parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal n° 8.666/1993. DOS 
SIGNATÁRIOS: Francisco Herbert Lima Vasconcelos – 
CONTRATANTE e ANTONIO MANOEL FREIRE FERNANDES – 
CONTRATADO. DATA DE ASSINATURA: 01 de agosto de 2018. 
Dayanna Karla Coelho Rodrigues – COORDENADORA JURÍDICA 
DA SME.

EXTRATO DO CONTRATO N° 153/2018 - SME - PROCESSO N° 
P016642/2018 - CONTRATANTE: Município de Sobral, por intermédio 
da Secretaria da Educação. CONTRATADO: EMPRESA SAYONARA 
DA ROCHA DE SOUSA - ME, inscrita no CNPJ sob o n° 
30.390.953/0001-74. OBJETO: Constitui objeto deste contrato a 
contratação de pessoa física e/ou jurídica para prestação dos serviços de 
transporte escolar, a serem executados em regime de empreitada pelo 
menor preço do km rodado por itinerário, de acordo com as 
especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência  do 
ed i ta l  e  na  propos ta  da  cont ra tada  (LOTE 47) .  DA 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato tem como 
fundamento o edital do Pregão Presencial n° 010/2018, e seus anexos, os 
preceitos do direito público, e a Lei Federal n° 8.666/1993, com suas 
alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de 
seu objeto. DO VALOR: O preço contratual global importa na quantia de 
R$ 121.440,00 (cento e vinte e um mil e quatrocentos e quarenta reais.). 
DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e 
fiscalizada pelo Sr. Francisco Alves da Cunha Júnior, Gerente da Célula 
do Transporte Escolar, especialmente designado para este fim pela 
contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal n° 
8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR. DO 
PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 12 
(doze) meses, contados a partir da sua assinatura, na forma do parágrafo 
único, do art. 61, da Lei Federal n° 8.666/1993. DATA DE 
ASSINATURA: 01 de agosto de 2018. DOS SIGNATÁRIOS: Francisco 
Herbert Lima Vasconcelos – CONTRATANTE e Sayonara da Rocha de 
Sousa – CONTRATADA. Dayanna Karla Coelho Rodrigues – 
COORDENADORA JURÍDICA DA SME.

ANEXO DO AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2018 - SME 

LOTES VENCEDORA 
VALOR 

 ESTIMADO 
VALOR 

CONTRATADO 
DIFERENÇA 

ECONOMIA 
(%) 

1 EXECUTE SERVIÇOS EIRELI - ME 739,84 445,00 294,84 39,85% 

2 MARILENE DE CARVALHO VASCNCELOS 2.432,81 1.750,00 682,81 28,07% 

3 MARILENE DE CARVALHO VASCNCELOS 1.332,40 1.070,00 262,40 19,69% 

4 
LIMAK COM. E LOC. DE MAQ. COPIADORAS 
E EQUIP. DE INF. LTDA 

3.152,96 3.100,00 52,96 1,68% 

5 CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME 1.947,23 1.520,00 427,23 21,94% 

6 
LIMAK COM. E LOC. DE MAQ. COPIADORAS 
E EQUIP. DE INF. LTDA 

1.942,43 1.420,00 522,43 26,90% 

7 E DANTAS BRADAO 984,56 984,56 0,00 0,00% 

8 
LIMAK COM. E LOC. DE MAQ. COPIADORAS 
E EQUIP. DE INF. LTDA 

3.106,98 2.050,00 1.056,98 34,02% 

9 E DANTAS BRADAO 578,67 460,00 118,67 20,51% 

10 MARILENE DE CARVALHO VASCNCELOS 647,24 385,00 262,24 40,52% 

11 E DANTAS BRADAO 1.863,94 950,00 913,94 49,03% 

12 E DANTAS BRADAO 442,63 250,00 192,63 43,52% 

13 MARILENE DE CARVALHO VASCNCELOS 5.299,44 2.640,00 2.659,44 50,18% 

14 E DANTAS BRADAO 2.447,52 1.350,00 1.097,52 44,84% 

SUB-TOTAIS 26.918,65 18.374,56 8.544,09 31,74% 
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EXTRATO DO CONTRATO N° 154/2018 - SME - PROCESSO N° 
P016642/2018 - CONTRATANTE: Município de Sobral, por intermédio 
da Secretaria da Educação. CONTRATADO: EMPRESA CONSERV - 
CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n° 
17.379.690/0001-34. OBJETO: Constitui objeto deste contrato a 
contratação de pessoa física e/ou jurídica para prestação dos serviços de 
transporte escolar, a serem executados em regime de empreitada pelo 
menor preço do km rodado por itinerário, de acordo com as 
especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência  do 
ed i ta l  e  na  propos ta  da  cont ra tada  (LOTE 79) .  DA 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato tem como 
fundamento o edital do Pregão Presencial n° 010/2018, e seus anexos, os 
preceitos do direito público, e a Lei Federal n° 8.666/1993, com suas 
alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de 
seu objeto. DO VALOR: O preço contratual global importa na quantia de 
R$ 54.096,00 (cinquenta e quatro mil e noventa e seis reais.). DA 
FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e 
fiscalizada pelo Sr. Francisco Alves da Cunha Júnior, Gerente da Célula 
do Transporte Escolar, especialmente designado para este fim pela 
contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal n° 
8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR. DO 
PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 12 
(doze) meses, contados a partir da sua assinatura, na forma do parágrafo 
único, do art. 61, da Lei Federal n° 8.666/1993. DATA DE 
ASSINATURA: 01 de agosto de 2018. DOS SIGNATÁRIOS: Francisco 
Herbert Lima Vasconcelos – CONTRATANTE e José Rui Nogueira 
Aguiar – CONTRATADO. Dayanna Karla Coelho Rodrigues – 
COORDENADORA JURÍDICA DA SME.

EXTRATO DO CONTRATO N° 155/2018 - SME - PROCESSO N° 
P016642/2018 - CONTRATANTE: Município de Sobral, por intermédio 
da Secretaria da Educação. CONTRATADO: EMPRESA FRANCISCO 
ROMENIK PARENTE PONTE - ME, inscrita no CNPJ sob o n° 
29.276.312/0001-04. OBJETO: Constitui objeto deste contrato a 
contratação de pessoa física e/ou jurídica para prestação dos serviços de 
transporte escolar, a serem executados em regime de empreitada pelo 
menor preço do km rodado por itinerário, de acordo com as 
especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência  do 
ed i ta l  e  na  propos ta  da  cont ra tada  (LOTE 96) .  DA 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato tem como 
fundamento o edital do Pregão Presencial n° 010/2018, e seus anexos, os 
preceitos do direito público, e a Lei Federal n° 8.666/1993, com suas 
alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de 
seu objeto. DO VALOR: O preço contratual global importa na quantia de 
R$ 169.320,48 (cento e sessenta e nove mil, trezentos e vinte reais e 
quarenta e oito centavos.). DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual 
será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Francisco Alves da Cunha 
Júnior, Gerente da Célula do Transporte Escolar, especialmente 
designado para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido 
no art. 67, da Lei Federal n° 8.666/1993, doravante denominado 
simplesmente de GESTOR. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de 
vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua 
assinatura, na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal n° 
8.666/1993. DATA DE ASSINATURA: 01 de agosto de 2018. DOS 
SIGNATÁRIOS: Francisco Herbert Lima Vasconcelos – 
CONTRATANTE e Francisco Romenik Parente Ponte – 
CONTRATADO.  Dayanna  Kar la  Coe lho  Rodr igues  –  
COORDENADORA JURÍDICA DA SME.

ERRATA AO EXTRATO DO CONTRATO N° 130/2018 – SME - 
Publicado no Diário Oficial do Município n° 377, página 06, em 28 de 
agosto de 2018. ONDE SE LÊ: “CONTRATADO: EMPRESA 
FRANCISCO WESLLEY BEZERRA ELIAS - ME, inscrita no CNPJ 
sob o n° 12.028.750/0001-50”. LEIA-SE: “CONTRATADO: 
EMPRESA FRANCISCO WESLLEY BEZERRA ELIAS - ME, inscrita 
no CNPJ sob o n° 30.389.195/0001-74”. Sobral, 04 de Setembro de 
2018. Dayanna Karla Coelho Rodrigues – COORDENADORA 
JURÍDICA DA SME.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 232/2018 –  SMS  -  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, 
representado pela Secretaria Municipal da Saúde. CONTRATADO:: 
EMPRESA VIX COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E 

HOSPITALARES EIRELI. OBJETO: Constitui objeto deste contrato 
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de medicamentos 
da Portaria Nº 344 do Ministério da Saúde (Controlados) destinados as 
unidades básicas de saúde do Município, de acordo com as 
especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de 
Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. 
MODALIDADE: Pregão Eletrônico n° 084/2017. VALOR GLOBAL: 
R$ 10.062,50 (dez mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). DA 
FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e 
fiscalizada pelo Sr. Ajax Souza Cardozo, Coordenador da Assistência 
Farmacêutica. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência contratual 
será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. DATA DA 
ASSINATURA: 04 de setembro de 2018. SIGNATÁRIOS: 
REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: Gerardo Cristino Filho. 
REPRESENTANTE DA CONTRATADA: Idaiana Santos Ayres. 
Viviane de Morais Cavalcante – COORDENADORA JURÍDICA DA 
SMS. 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 451/2018 –  SMS  -  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, 
representada pela Secretaria Municipal da Saúde. CONTRATADO: 
IANE RIKAELLE COELHO LOPES. OBJETO: Prorrogação do prazo 
para contratação por tempo determinado, para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público, mediante a prestação de 
serviço de Fisioterapeuta - NASF. FUNDAMENTO LEGAL: ART.37, § 
IX da Constituição da República, no art 154, § XIV da Constituição do 
Estado do Ceará, no art72, §IX da Lei Orgânica do Município de Sobral e 
o art 2º da Lei nº 1613/2017. PRAZO DE VIGÊNCIA: De 28 de agosto 
de 2018 a 27 de agosto de 2019. Sobral, 28 de agosto de 2018. 
SIGNATÁRIOS: Gerardo Cristino Filho - SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DA SAÚDE - CONTRATADO: Iane Rikaelle Coelho Lopes – 
FISIOTERAPEUTA- NASF. Viviane de Morais Cavalcante – 
COORDENDORA JURIDICA DA SMS. 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 452/2018 - SMS - CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela 
Secretaria Municipal da Saúde. CONTRATADO: EDIJANE ARAÚJO 
DA SILVA. OBJETO: Prorrogação do prazo para contratação por tempo 
determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público, mediante a prestação de serviço de Assistente Social. 
FUNDAMENTO LEGAL: ART.37, § IX da Constituição da República, 
no art 154, § XIV da Constituição do Estado do Ceará, no art72, §IX da 
Lei Orgânica do Município de Sobral e o art 2º da Lei nº 1613/2017. 
PRAZO DE VIGÊNCIA: De 03 de setembro de 2018 a 02 de setembro 
de 2019. Sobral, 03 de setembro de 2018. SIGNATÁRIOS: Gerardo 
Cristino Filho - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE - 
CONTRATADO: Edijane Araújo da Silva – ASSISTENTE SOCIAL. 
Viviane de Morais Cavalcante – COORDENDORA JURIDICA DA 
SMS. 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 453/2018 - SMS - CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela 
Secretaria Municipal da Saúde. CONTRATADO: GIZEUDA MARIA 
LIMA FERREIRA. OBJETO: Prorrogação do prazo para contratação 
por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público, mediante a prestação de serviço de 
Técnico de Enfermagem. FUNDAMENTO LEGAL: ART.37, § IX da 
Constituição da República, no art 154, § XIV da Constituição do Estado 
do Ceará, no art72, §IX da Lei Orgânica do Município de Sobral e o art 2º 
da Lei nº 1613/2017. PRAZO DE VIGÊNCIA: De 03 de setembro de 
2018 a 03 de novembro de 2018. Sobral, 03 de setembro de 2018. 
SIGNATÁRIOS: Gerardo Cristino Filho - SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DA SAÚDE - CONTRATADO: Gizeuda Maria Lima Ferreira – 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM. Viviane de Morais Cavalcante – 
COORDENDORA JURIDICA DA SMS. 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 454/2018 - SMS - CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela 
Secretaria Municipal da Saúde. CONTRATADO: HYANCA MARA DE 
SOUSA. OBJETO: Prorrogação do prazo para contratação por tempo 
determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público, mediante a prestação de serviço de Atendente de 
Farmácia. FUNDAMENTO LEGAL: ART.37, § IX da Constituição da 
República, no art 154, § XIV da Constituição do Estado do Ceará, no 
art72, §IX da Lei Orgânica do Município de Sobral e o art 2º da Lei nº 
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1613/2017. PRAZO DE VIGÊNCIA: inicia dia 03 de setembro de 2018 e 
finda em 03 de setembro de 2019. Sobral, 03 de setembro de 2018. 
SIGNATÁRIOS: Gerardo Cristino Filho - SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DA SAÚDE - CONTRATADO: Hyanca Mara de Sousa – Atendente de 
Farmácia. - Viviane de Morais Cavalcante – COORDENDORA 
JURIDICA DA SMS. 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 455/2018 - SMS - CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela 
Secretaria Municipal da Saúde. CONTRATADO: ANTÔNIA 
JORGIANA RODRIGUES DE MACEDO. OBJETO: Prorrogação do 
prazo para contratação por tempo determinado, para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público, mediante a 
prestação de serviço de Atendente de Farmacêutico. FUNDAMENTO 
LEGAL: ART.37, § IX da Constituição da República, no art 154, § XIV 
da Constituição do Estado do Ceará, no art72, §IX da Lei Orgânica do 
Município de Sobral e o art 2º da Lei nº 1613/2017. PRAZO DE 
VIGÊNCIA: De 03 de setembro de 2018 a 02 de setembro de 2019. 
Sobral, 03 de setembro de 2018. SIGNATÁRIOS: Gerardo Cristino 
Filho - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE - CONTRATADO: 
Antônia Jorgiana Rodrigues de Macedo – Farmaceutico. Viviane de 
Morais Cavalcante – COORDENDORA JURIDICA DA SMS. 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 456/2018 - SMS - CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela 
Secretaria Municipal da Saúde. CONTRATADO: MARIA DO 
LIVRAMENTO DE BARCELOS FONTENELE. OBJETO: 
Prorrogação do prazo para contratação por tempo determinado, para 
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, 
mediante a prestação de serviço de Atendente de Profissional de 
Educação Física no NASF. FUNDAMENTO LEGAL: ART.37, § IX da 
Constituição da República, no art 154, § XIV da Constituição do Estado 
do Ceará, no art72, §IX da Lei Orgânica do Município de Sobral e o art 2º 
da Lei nº 1613/2017. PRAZO DE VIGÊNCIA: inicia dia 03 de setembro 
de 2018 e finda em 03 de setembro de 2019. Sobral, 03 de setembro de 
2018. SIGNATÁRIOS: Gerardo Cristino Filho - SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA SAÚDE - CONTRATADO: Maria do Livramento de 
Barcelos Fontenele – PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO 
NASF. Viviane de Morais Cavalcante – COORDENDORA JURIDICA 
DA SMS. 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 457/2018 - SMS - CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela 
Secretaria Municipal da Saúde. CONTRATADO: PATRICIA PAIVA 
MONTE. OBJETO: Prorrogação do prazo para contratação por tempo 
determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público, mediante a prestação de serviço de Atendente de 
Profissional de Técnico de Enfermagem. FUNDAMENTO LEGAL: 
ART.37, § IX da Constituição da República, no art 154, § XIV da 
Constituição do Estado do Ceará, no art72, §IX da Lei Orgânica do 
Município de Sobral e o art 2º da Lei nº 1613/2017. PRAZO DE 
VIGÊNCIA: De 03 de setembro de 2018 a 28 de fevereiro de 2019. 
SIGNATÁRIOS: Gerardo Cristino Filho - SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DA SAÚDE - CONTRATADO: Patricia Paiva Monte – TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM. Sobral, 03 de setembro de 2018. Viviane de Morais 
Cavalcante – COORDENDORA JURIDICA DA SMS. 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 458/2018 - SMS - CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela 
Secretaria Municipal da Saúde. CONTRATADO: MARIA 
LOURDIANA DO NASCIMENTO. OBJETO: Prorrogação do prazo 
para contratação por tempo determinado, para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público, mediante a prestação de 
serviço de Atendente de Profissional de Técnico de Enfermagem. 
FUNDAMENTO LEGAL: ART.37, § IX da Constituição da República, 
no art 154, § XIV da Constituição do Estado do Ceará, no art72, §IX da 
Lei Orgânica do Município de Sobral e o art 2º da Lei nº 1613/2017. 
PRAZO DE VIGÊNCIA: De 03 de setembro de 2018 a 03 de outubro de 
2018. SIGNATÁRIOS: Gerardo Cristino Filho - SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA SAÚDE - CONTRATADO: Maria Lourdiana do 
Nascimento – TÉCNICO DE ENFERMAGEM. Sobral, 03 de setembro 
de 2018. Viviane de Morais Cavalcante – COORDENDORA JURIDICA 
DA SMS. 

TORNA SEM EFEITO O PRIMEIRO TERMO DE 
APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 017/2018 - SECOMP - A 
Secretaria de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos, representada por 
seu Secretário, o Sr. DAVID MACHADO BASTOS, RESOLVE: 
Tornar sem efeito a publicação do Primeiro Termo de Apostilamento ao 
Contrato nº 017/2018, que circulou no Diário Oficial do Município de 
Sobral N° 311, na data de 24 de maio de 2018, página 05. Sobral - 
Ceará, 04 de setembro de 2018. David Machado Bastos – 
SECRETÁRIO DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS 
PÚBLICOS. Tales Diego de Menezes – COORDENADOR 
JURÍDICO DA SECOMP.

TERMO DE ADITAMENTO Nº 03/2018 - EDITAL Nº 008/2018 – 
STDE – SELEÇÃO PARA INSCRIÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
DOS PROJETOS, CAPACITA, QUALIFICA E SOBRAL 
PROFISSIONALIZADO DO PROGRAMA OCUPA JUVENTUDE 
P O R  M E I O  D A S E C R E TA R I A D O  T R A B A L H O  E  
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – STDE DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SOBRAL. O MUNICÍPIO DE SOBRAL, através de 
sua SECRETARIA DO TRABALHO E DESNVOLVIMENTO 
ECONOMICO, neste ato representado por seu Secretário, Sr. 
Raimundo Inácio Neto, resolve tornar público para o conhecimento dos 
interessados o presente termo que REGULAMENTA A INSCRIÇÃO 
DE JOVENS E ADULTOS DOS PROJETOS, CAPACITA SOBRAL, 
QUALIFICA SOBRAL E SOBRAL PROFISIONALIZADO DO 
PROGRAMA OCUPA JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE 
SOBRAL aditando ao processo seletivo no que segue: I. Retificar o 
Cronograma do Item 09. DO CALENDÁRIO DE ATIVIDADES do 
edital inaugural, o qual passa a constar com as seguintes datas. 

II. Retificar o Cronograma da RELAÇÃO E QUANTIDADE DE 
VAGAS OFERTADAS PELO PROGRAMA, constante do ANEXO I 
do edital inaugural, o qual passa a constar com as seguintes datas e 
Redação: 

III. Permanecem inalteradas as demais disposições constantes no edital 
supramencionado, que não foram incompatíveis com a presente 
modificação. Sobral/CE, 04 de setembro de 2018. Raimundo Inácio 
Neto - SECRETÁRIO DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO. 

PORTARIA Nº 016/2018 – AMA - O SUPERINTENDENTE DA 
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista o que dispõe o Artigo 1º da Lei 
Ordinária N° 1672 de 04 de outubro de 2017, RESOLVE nomear em 
substituição SARA HELLEN AZEVEDO CARANHA, para ocupar o 
cargo de Provimento em Comissão de ASSESSOR, Simbologia AMA-
IV, da Gerência do Bem Estar Animal, da estrutura administrativa da 
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, no impedimento 
temporário da titular MARILDA AMANCIO GALDINO, matrícula 
22236, que se encontrará de licença maternidade pelo período de 03 de 
setembro de 2018 a 30 de abril de 2019. PAÇO MUNICIPAL 
PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 03 
de setembro de 2018. Ivo Ferreira Gomes - PREFEITO MUNICIPAL 
DE SOBRAL - Jorge Vasconcelos Trindade - SUPERINTENDENTE 
DA AMA. 

SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E   

SERVIÇOS PÚBLICOS

SECRETARIA DO TRABALHO E 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ANEXO I  - CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

ATIVIDADE DATA LOCAL 

Inscrição pela Internet até dia 10 /09/2018 
www.sobral.ce.gov.br 
 

Divulgação do Resultado parcial 11/09/2018 www.sobral.ce.gov.br 

Submissão de recurso 12 e 13 de Setembro 2018 

Coordenadoria de Capacitação e Formação, da 
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento, sito na 
Av. Dr. Arimatéia Monte e Silva, 300, Campo dos 
Velhos - Centro de Convenções. 

Divulgação do Resultado Final 14/09/2018 
www.sobral.ce.gov.br 
 

 

 

PROJETO/TIPOLOGIA CURSO CH TURNO Nº VAGAS INÍCIO 

CAPACITA SOBRAL  Editor de Ilustração: Adobe Illustrator 45 Manha 20 17/set 

QUALIFICA SOBRAL Webdesigner 160 Tarde 20 17/set 

AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMA
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TERMO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE - O SERVIÇO 
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL, neste ato 
representado por seu Diretor Presidente, MARCOS MARTINS SANTOS, 
no exercício de suas competências legais e institucionais, resolve acatar 
integralmente o parecer exarado pela Gerência de Aplicação de 
Penalidades nos autos do Processo N° P028165/2018 e aplicar à empresa 
GIS MIUDEZAS LTDA – ME, as seguintes sanções: 1) Multa de 3% (três 
por cento) sobre o valor global da contratação, conforme cláusula 14.1 do 
contrato; 2) Impedimento de a empresa Licitar e Contratar com a 
Administração Pública Municipal de Sobral pelo período de 06 (seis) 
meses. A empresa penalizada terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
interpor recurso, contados da publicação do presente ato no Diário Oficial 
do Município, nos termos do Art. 109 da Lei Federal n° 8.666/93 e Decreto 
Municipal N° 1886 de 07 junho de 2017. Sobral (CE), 30 de agosto de 
2018. Marcos Martins Santos - DIRETOR PRESIDENTE - SAAE. Roque 
Hudson Ursulino Pontes - PROCURADOR CHEFE – SAAE. 

PORTARIA Nº 573 DE 03 DE AGOSTO DE 2018 - O PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL, no uso de suas atribuições 
legais, CONSIDERANDO o princípio da publicidade do registro dos 
atos de admissão de pessoal Câmara do Município de Sobral; 
CONSIDERANDO a necessidade de reavaliação dos servidores 
portadores de necessidades especiais, através de junta médica, oriundos 
do concurso público aberto mediante o Edital nº 001/2005. RESOLVE: 
Art. 1º - Nomear uma junta médica para avaliar os servidores Francisco 
Cláudio de Araújo Neto – técnico legislativo – área legislativa; Gerardo 
Magela de Vasconcelos Filho – técnico legislativo – área recepção. Art. 
2º - Fica a junta médica composta por 03 (três) profissionais da saúde 
abaixo relacionados. Parágrafo único. Caberá a Junta Médica da Câmara 
Municipal de Sobral avaliar a qualificação do servidor como PNE; a 
espécie e grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente do CID; a capacidade para o exercício do cargo. Art. 3º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SOBRAL, em 03 de setembro de 2018. Paulo Cesar Lopes Vasconcelos – 
PRESIDENTE.

EXTRATO DO CONTRATO N° 20187078 - CPSMS - 
CONTRATANTE: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA 
MICRORREGIÃO DE SOBRAL – CPSMS. CONTRATADA: 
GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA. 
OBJETO: Prestação de serviços de confecção de material gráfico para 
atender a demanda do Centro de Especialidades Odontológicas 
Regional, unidade gerida pelo Consórcio Público de Saúde da 
Microrregião de Sobral. VALOR GLOBAL: R$ 3.172,98 (três mil cento 
e setenta e dois reais e noventa e oito centavos). DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 0101.10 3020901.2.001 - Manutenção das Ações 
do CEO-R – Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 – Outros serviço 
terceiros pessoas jurídicas. VIGÊNCIA: De 03 de setembro de 2018 a 31 
de dezembro de 2018. DA FUNDAMENTAÇÃO: Pregão Presencial nº 
05.04.2018-CP - Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas 
posteriores alterações e Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 
Sobral (CE), 03 de setembro de 2018. ASSINA PELA 
CONTRATANTE: Carlos Hilton Albuquerque Soares – DIRETOR 
EXECUTIVO – ASSINA PELA CONTRATADA: José Milton 
Anastácio Alves Júnior – FISCAL DO CONTRATO: Érika Frota Monte 
Coelho Cristino.

EXTRATO DO CONTRATO N° 20187079 - CPSMS - 
CONTRATANTE: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA 
MICRORREGIÃO DE SOBRAL – CPSMS. CONTRATADA: M. F. 
CARNEIRO NETO - ME – Contrato N° 20187079 – OBJETO: 

Prestação de serviços de confecção de material gráfico para atender a 
demanda do Centro de Especialidades Odontológicas Regional, unidade 
gerida pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Sobral. 
VALOR GLOBAL: R$ 4.760,00 (quatro mil, setecentos e sessenta 
reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0101.103020901.2.001 
Manutenção das Ações do CEO-R – Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 – 
Outros serviço terceiros pessoas jurídicas. VIGÊNCIA: De 03 de 
setembro de 2018 a 31 de dezembro de 2018. DA FUNDAMENTAÇÃO: 
Pregão Presencial nº 05.04.2018-CP - Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1993 e suas posteriores alterações e Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002. Sobral (CE), 03 de setembro de 2018. ASSINA PELA 
CONTRATANTE: Carlos Hilton Albuquerque Soares – DIRETOR 
EXECUTIVO – ASSINA PELA CONTRATADA: Thiago Carneiro de 
Carvalho – FISCAL DO CONTRATO: Érika Frota Monte Coelho 
Cristino.

EXTRATO DO CONTRATO N° 20187080 - CPSMS - 
CONTRATANTE: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA 
MICRORREGIÃO DE SOBRAL – CPSMS. CONTRATADA: 
GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA – 
Contrato N° 20187080 – OBJETO: Prestação de serviços de confecção 
de material gráfico para atender a demanda Policlínica Bernardo Felix da 
Silva, unidade gerida pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião 
de Sobral. VALOR GLOBAL: R$ 50.198,44 (Cinquenta mil cento e 
noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos). DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 0101.103020901.2.002 Manutenção das Ações da 
Policlínica de Sobral – Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 – Outros 
serviço terceiros pessoas jurídicas. VIGÊNCIA: De 03 de setembro de 
2018 a 31 de dezembro de 2018. DA FUNDAMENTAÇÃO: Pregão 
Presencial nº 05.04.2018-CP - Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e 
suas posteriores alterações e Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 
2002. Sobral (CE), 03 de setembro de 2018. ASSINA PELA 
CONTRATANTE: Carlos Hilton Albuquerque Soares – DIRETOR 
EXECUTIVO – ASSINA PELA CONTRATADA: José Milton 
Anastácio Alves Júnior – FISCAL DO CONTRATO: Mariana Castelo 
de Sousa Duarte.

EXTRATO DO CONTRATO N° 20187081 - CPSMS - 
CONTRATANTE: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA 
MICRORREGIÃO DE SOBRAL – CPSMS. CONTRATADA: M. F. 
CARNEIRO NETO - ME – Contrato N° 20187081 – OBJETO: 
Prestação de serviços de confecção de material gráfico para atender a 
demanda Policlínica Bernardo Felix da Silva, unidade gerida pelo 
Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Sobral. VALOR 
GLOBAL: R$ 47.632,72 (quarenta e sete mil, seiscentos e trinta e dois 
reais e setenta e dois centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
0101.103020901. 2.002 Manutenção das Ações da Policlínica de Sobral 
– Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 – Outros serviço terceiros pessoas 
jurídicas. VIGÊNCIA: De 03 de setembro de 2018 a 31 de dezembro de 
2018. DA FUNDAMENTAÇÃO: Pregão Presencial nº 05.04.2018-CP - 
Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações e 
Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. Sobral (CE), 03 de 
setembro de 2018. ASSINA PELA CONTRATANTE: Carlos Hilton 
Albuquerque Soares – DIRETOR EXECUTIVO – ASSINA PELA 
CONTRATADA: Thiago Carneiro de Carvalho – FISCAL DO 
CONTRATO: Mariana Castelo de Sousa Duarte.

EXTRATO DO CONTRATO N° 20187077 - CPSMS - 
CONTRATANTE: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA 
MICRORREGIÃO DE SOBRAL – CPSMS. CONTRATADA: SANTA 
CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL – HOSPITAL DO 
CORAÇÃO – Contrato N° 20187077 – OBJETO: Serviços de realização 
de cirurgias na especialidade de cardiologia em caráter complementar ao 
Sistema Único de Saúde – SUS, para atender a demanda das secretarias 
municipais de saúde da Microrregião de Sobral. VALOR GLOBAL: R$ 
598.671,50 (Quinhentos e noventa e oito mil seiscentos e setenta e um 
reais e cinquenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
0101.103020901.2.002 Manutenção das Ações da Policlínica de Sobral 
– Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 – Outros serviço terceiros pessoas 
jurídicas. VIGÊNCIA: De 03 de setembro de 2018 a 31 de dezembro de 
2018. DA FUNDAMENTAÇÃO: Inexigibilidade - Artigos 25 e 26 da 
Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores. 
Sobral (CE), 03 de setembro de 2018. ASSINA PELA 
CONTRATANTE: Carlos Hilton Albuquerque Soares – DIRETOR 
EXECUTIVO – ASSINA PELA CONTRATADA: Pe. FRANCISCO 
JÚNIOR MELO.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL

NOME CRM 
José Ivo De Souza Rangel 13222 
Josiane Alves Dorneles 23972 
Hiroki Shin Kai 8571 
 

OUTRAS PUBLICAÇÕES

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA 
MICRORREGIÃO DE SOBRAL - CPSMS
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REGIMENTO INTERNO - CONSEA- SOBRAL - Capítulo I - Da 
Natureza, Objetivos e Princípios. Art. 1º - O Conselho Municipal de 
Segurança Alimentar e Nutricional de Sobral– CONSEA-SOBRAL, 
órgão colegiado representativo do poder publico e da sociedade civil, 
instituído pela Lei Nº 426 de 20 de junho de 2003 reger-se-á pelo 
disposto neste regimento interno. Art. 2º - O CONSEA-SOBRAL, é um 
órgão vinculado à Secretaria dos Direitos Humanos Habitação e 
Assistência Social, tem por finalidade propor políticas públicas, 
programas e ações que configurem o Direito Humano à Alimentação 
Adequada, como parte integrante do direito de cada cidadão. Art. 3º - O 
CONSEA- SOBRAL norteia-se pelos seguintes princípios: Promoção 
do Direito Humano à Alimentação Saudável; Integração das ações dos 
poderes públicos municipais e com as entidades representativas da 
sociedade civil; III. Controle social das políticas de Segurança Alimentar 
e Nutricional propostas e acompanhadas pelo CONSEA-SOBRAL. 
Capítulo II - Da Competência - Art. 4º - Compete ao CONSEA-
SOBRAL: I.Propor, acompanhar e fiscalizar ações do governo 
municipal na área da Segurança Alimentar e Nutricional; II.Cooperar na 
articulação do governo municipal com as organizações da sociedade 
civil para implementação de ações voltadas ao combate das causas da 
miséria e da fome, no âmbito do Município; III. Incentivar parcerias que 
garantam mobilização dos setores e racionalização no uso dos recursos 
disponíveis; IV. Coordenar campanhas educativas em Segurança 
Alimentar e Nutricional e conscientização da opinião pública. V. 
Cooperar na formação do Plano Municipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional; VI. Articular e mobilizar a sociedade para participar da 
implementação e monitoramento do Plano Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional; VII. Promover intercâmbio de experiências no 
campo da Segurança Alimentar e Nutricional com outros municípios; 
VII. Solicitar aos órgãos competentes, diagnósticos e pesquisas sobre a 
situação de insegurança alimentar e monitoramento do progresso obtido, 
mediante a identificação e acompanhamento de indicadores de processo 
e de impacto; IX. Realizar, a Conferência Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional; X. Interagir com outros segmentos da 
sociedade com vistas a democratizar as informações inerentes ao 
combate à fome, à miséria e à exclusão social; XI. Solicitar aos órgãos e 
instituições públicas, informações sobre programas e projetos em 
Segurança Alimentar e Nutricional; XII. Elaborar e aprovar o Regimento 
Interno do CONSEA-SOBRAL. Capítulo III - Da Composição - Art. 5º - 
O CONSEA-SOBRAL é constituído de 15 (Quinze) membros titulares e 
respectivos suplentes, composto por 1/3(um terço) de representantes do 
poder público e 2/3 (dois terço) de representantes da sociedade civil 
organizada. §1º - Os membros do poder publico CONSEA-SOBRAL 
serão nomeados pelo Chefe do Poder Executivo para um mandato de 2 
(dois) anos sendo permitida a recondução por igual período. §2º - Os 
representantes da sociedade civil organizada serão indicados por 
organizações não governamentais legalmente constituídas que tenham 
atuação no tema referente à Segurança Alimentar e Nutricional. §3º - Os 
membros da sociedade civil CONSEA-SOBRAL serão eleitos para um 
mandato de 2 (dois) anos sendo permitida a recondução por igual 
período. §4º -. O Presidente do CONSEA-SOBRAL será escolhido 
dentre os membros da sociedade civil (não governamental), por maioria 
simples do plenário e nomeado pelo Prefeito Municipal para um 
mandato de dois anos permitido à recondução por igual período. §5º- A 
secretária será escolhida dentre os membros do poder publico municipal 
por maioria simples do plenário para um mandato de dois anos permitido 
à recondução por igual período. §6º- Os Membros do CONSEA- 
SOBRAL não serão remunerados e a participação no conselho será 
considerada função pública relevante. Capítulo IV - Da Organização, 
Competência e do Funcionamento. Art. 6º - O CONSEA-SOBRAL terá a 
seguinte estrutura: I.Plenária; II.Presidência; III. Vice- Presidente; IV. 
Secretária; V. Conselheiros; VI. Câmaras Temáticas Permanentes; VII. 
Grupos de Trabalho Temporário. Seção I - Do Plenário - Art. 7º - O 
plenário é a instância máxima do Conselho, com atribuições 
deliberativas naquilo que lhe compete desenvolver, sendo composto 
pelos conselheiros titulares e suplentes, nos termos definidos por este 
regimento interno. Art. 8º - Compete ao Plenário: I.Propor, discutir, 
aprovar e votar as matérias pertinentes ao CONSEA-SOBRAL; 
II.Aprovar e alterar o Regimento Interno; III. Aprovar o Plano Municipal 
de Segurança Alimentar e Nutricional; IV. Deliberar sobre as temáticas 
encaminhadas a apreciação do CONSEA-SOBRAL; V. Reunir-se 
ordinária ou extraordinariamente quando de sua convocação; VI. Eleger 

o presidente, vice-presidente e o Secretário do CONSEA-SOBRAL, 
entre seus membros, em reunião plenária com quorum de 2/3 dos seus 
membros e com o voto da maioria simples dos presentes, para um 
mandato de dois anos, sendo permitida uma reeleição; VII. Designar 
conselheiros para compor as Câmaras Temáticas Permanentes; Art. 9º - 
As deliberações do plenário serão apresentadas por Resoluções, 
construídas preferencialmente em consenso, atendendo necessidades, 
com vistas ao contínuo aperfeiçoamento da formulação da política de 
segurança alimentar e nutricional do Município. §1º - Quando não for 
possível a obtenção de deliberações consensuais, as propostas serão 
encaminhadas à votação. §2º - Para aprovação de deliberações não 
consensuais, será exigida maioria simples de votos dos presentes nas 
reuniões. Art. 10 – O CONSEA-SOBRAL se reunirá, em caráter 
ordinário, uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que for 
convocado pelo seu presidente, ou por um terço de seus membros. Art. 11 
– As reuniões ordinárias do Plenário terão a seguinte seqüência: 
I.Abertura da sessão, verificação da presença e da existência de quorum 
para instalação do plenário, leitura, discussão e votação da ata da reunião 
anterior; II. Apresentação, discussão e aprovação das matérias 
agendadas; III. Consulta ao plenário sobre matérias novas a serem 
agendadas nas próximas reuniões; IV. Encerramento. Parágrafo Único – 
Em casos de relevância e urgência o Plenário poderá, mediante 
aprovação da maioria absoluta dos presentes, alterar a ordem do dia, 
introduzindo proposta extraordinária diretamente ao Plenário. Art. 12 – 
As reuniões extraordinárias serão convocadas pelo Presidente, quando 
necessário, ou a pedido de no mínimo um terço dos membros do 
CONSEA-SOBRAL, com uma antecedência mínima de três dias úteis. 
§1º - O quorum mínimo para a instalação de reuniões ordinárias ou 
extraordinárias será de 50% (cinqüenta por cento) de seus membros em 
primeira chamada. §2º - Não havendo quorum para a instalação da 
sessão, 30 (trinta) minutos após a primeira chamada, será feita a segunda, 
quando a reunião será iniciada com quorum de 1/3 (um terço) dos 
conselheiros, notificando os ausentes. §3º - O quorum para as 
deliberações do CONSEA-SOBRAL será de 2/3 (dois terço) dos 
conselheiros. Art. 13- Qualquer Conselheiro poderá apresentar matéria à 
apreciação do plenário, enviando-a, por escrito para a secretaria, como 
no mínimo dois dias de antecedência, que incluirá na pauta da reunião 
seguinte. Art. 14- As atas serão redigidas pela secretaria e aprovadas pelo 
plenário, assinada pela secretaria, pelo presidente e pelos conselheiros 
presentes à reunião. Seção II - Do Presidente - Art. 15 – Compete ao 
Presidente: I. Convocar as reuniões estabelecendo a pauta dos trabalhos; 
II.Coordenar os trabalhos e presidir as reuniões do CONSEA- SOBRAL; 
III. Cumprir e fazer cumprir esse regimento; IV. Submeter à votação as 
matérias a serem decididas pelo plenário, intervindo na ordem dos 
trabalhos ou suspendendo-os sempre que necessários; V. Delegar 
representação desde que devidamente aprovado pelo plenário; VI. 
Convocar reuniões extraordinárias; VII. Comunicar a quem de direito 
sobre possíveis vacâncias no Conselho; VIII. Encaminhar ao governo 
Municipal, quando necessário a apreciação e decisão, exposições de 
motivos e informações sobre matérias de competência do CONSEA- 
SOBRAL. Art. 16 - O presidente do CONSEA- SOBRAL poderá 
convidar para participar das reuniões, sem direito a voto, representante 
de qualquer organismo municipal ou não quando a matéria assim o 
exigir. Art. 17 – A presidência do CONSEA- SOBRAL não poderá ser 
exercida por membros do poder publico, ficando a cargo da presidência a 
sociedade civil. §1º - Ocorrendo ausência ou impedimento do presidente 
a secretária, assumirá a presidência da reunião. §2º - No caso de vacância 
do cargo da presidência no prazo superior a seis meses, será realizada 
eleição para o cargo de presidente. Parágrafo Único – Somente nos casos 
de notória relevância e urgência o Presidente do CONSEA – SOBRAL, 
com o auxilio da mesa diretoras, tomando, para este fim, as providências 
que se fizerem necessárias; poderá deliberar ad referendum do Plenário 
devendo, na primeira oportunidade submeter sua decisão à instância do 
colegiado. Seção III - Do Vice- Presidente - Art. 17 – Compete ao vice- 
presidente: I.Substituir o presidente em seus impedimentos; 
II.Coordenar as sessões plenárias do CONSEA-SOBRAL e, juntamente 
com o presidente, manter contatos com instituições públicas e 
organizações da sociedade civil; III. Auxiliar o Presidente no 
cumprimento de suas atribuições; IV. Exercer outras atividades que lhe 
forem solicitadas pelo presidente. Seção IV - Do Secretário - Art. 18 – 
Compete ao Secretário: I.Convocar e convidar pessoas, mediante 
comunicação prévia, a fim de prestar esclarecimentos de matérias em 
discussão; II.Responsabilizar-se pela documentação do CONSEA-
SOBRAL; III. Organizar as reuniões; IV. Secretariar as reuniões e lavrar 
as respectivas atas; V. Preparar e expedir as correspondências do 
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CONSEA-SOBRAL; VI. Executar as atividades técnicas e 
administrativas de apoio; VII. Promover a publicação das resoluções, 
ordens de serviço e expedientes de deliberação do plenário; VIII. 
Expedir comunicação aos integrantes do CONSEA-SOBRAL, com 
pauta prévia, para reuniões plenárias. IX. Exercer outras atividades que 
lhe forem solicitadas pelo presidente. Seção V - Dos Conselheiros - Art. 
19 – Compete aos Conselheiros: I.Participar do Plenário, das Câmaras 
Temáticas Permanentes ou Grupos de Trabalho para os quais forem 
designados, manifestando-se acerca das matérias em discussão e 
elaborando propostas de deliberação ou parecer, conforme o caso; 
II.Requerer aprovação de matéria em regime de urgência; III. Propor 
Grupos de Trabalho bem como indicar nomes para sua composição; IV. 
Estar presente às reuniões definidas por este Regimento ou justificar 
possíveis ausências, preferencialmente, com antecedência, ou até três 
dias após a reunião; V. Convocar, com a devida antecedência, o suplente 
sempre que não possa comparecer às reuniões; VI. Assessorar o 
Presidente, objetivando aprofundar e qualificar análises de matérias 
submetidas ao CONSEA- SOBRAL; VII. Elaborar estudos e pareceres 
sobre os assuntos de suas áreas de competências e de relevância para as 
políticas sociais; VIII. Acompanhar e avaliar as ações do Plano, nas suas 
respectivas áreas de atuação; IX. Acompanhar os programas e projetos 
de Segurança Alimentar e Nutricional do Município; X. Exercer outras 
atividades que lhe sejam atribuídas pelo Presidente ou pelo Plenário. Art. 
20 – Os suplentes terão direito a voz e voto, quando estejam em 
substituição ao titular, tendo, no entanto, sempre direito a voz, quando 
presentes às reuniões do plenário. Art. 21 – A instituição que não se fizer 
presente a três reuniões consecutivas, ou a seis intercaladas, sem 
justificativa, perderá automaticamente a representação, assumindo a 

instituição suplente. Seção V - Das Câmaras Temáticas Permanentes - 
Art. 22 – compete às Câmaras Temáticas Permanentes: I.Dar suporte 
técnico às atividades do CONSEA-SOBRAL; II.Acompanhar as ações 
do CONSEA-SOBRAL sob os aspectos técnico e institucional, 
elaborando relatórios, planilhas e documentações; III. Levantar 
informações sobre os programas e projetos ligados às funções do 
CONSEA-SOBRAL; IV. Elaborar projetos e propor a implementação de 
programas sociais. Art. 23 – As Câmaras Temáticas Permanentes serão 
compostas por representantes de órgão e entidades do poder publico bem 
como da sociedade civil, com assento no CONSEA-SOBRAL. §1º - Os 
conselheiros titulares das instituições municipais poderão indicar 
técnicos da mesma instituição para fazer parte das Câmaras Temáticas 
podendo ser adotado o mesmo procedimento em relação aos membros da 
sociedade civil. §2º - A indicação de servidor público, a que se refere o 
caput deste artigo deverá ser aprovada pelo titular da pasta a qual 
pertence o servidor, devendo o mesmo ser liberado do trabalho, para 
participar das atividades da Câmara Temática, sem prejuízo para o 
servidor. Seção VIU - Dos Grupos de Trabalho Temporário - Art. 24 – O 
CONSEA-SOBRAL poderá instituir grupos de trabalho, de caráter 
temporário, compostos por conselheiros titulares e/ou por outras pessoas 
convidadas, para estudar e propor medidas específicas. Capítulo VII - 
Das Disposições Finais - Art. 25 – O presente Regimento só poderá ser 
modificado em reunião do CONSEA-SOBRAL com a aprovação de 2/3 
(dois terços) de seus membros. Art. 26 – Os casos omissos deste 
regimento Interno serão resolvidos pelo Plenário do CONSEA-
SOBRAL. Art. 27 – Este Regimento Interno entra em vigor na data de 
sua publicação. Sobral, 04 de setembro de 2018. Maria de Fátima Cunha 
de Melo – PRESIDENTE DO CONSEA-SOBRAL.
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