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Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal
de Sobral,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Excelentíssimas Senhoras Vereadoras,
Demais Autoridades,
Imprensa,
Minhas Senhoras e meus Senhores,

Concluída a primeira metade do mandato a mim outorgado pela população de Sobral, é com enorme satisfação que venho 
apresentar a esta Augusta Casa Legislativa os resultados colhidos nos últimos dois anos, em função da ação administrativa do 
Governo Municipal.

Faço questão de reforçar que é perceptível que nossa cidade tem experimentado um novo momento, voltado para a inovação 
da ocupação dos espaços públicos, de forma plural, e focado, como previamente prometido e já anunciado no ano passado, nas 
pessoas que mais precisam do poder público.

Apesar de termos a convicção de que muito mais ainda pode ser feito, sabemos que avançamos em todas as áreas, com ações 
importantes para os sobralenses.

Nesse exato momento, como fruto de muito esforço e trabalho de servidores municipais, a quem desde já agradeço pela 
contribuição e a quem peço ainda mais fôlego e empenho para os próximos dois anos, a Prefeitura está executando mais de 100 
obras de infraestrutura, simultaneamente, na sede e nos distritos de Sobral.

Com investimento superior a R$ 100 milhões, e diante de um quadro ainda alarmante de desemprego, as obras da Prefeitura 
estão gerando cerca de 2.500 empregos diretos e indiretos na cidade e região Norte.

Escola de Belas Artes, Parque Sinhá Sabóia, novo Parque Pajeú, urbanização do Alto do Cristo, a continuação do Boulevard do 
Arco e a urbanização da margem esquerda do Rio Acaraú nas Pedrinhas fazem parte do pacote de obras que vai proporcionar um 
novo salto de qualidade na vida dos sobralenses.

Como demonstrado, o Executivo Municipal vem realizando um conjunto de investimentos em obras de infraestrutura que vão 
mudar os espaços públicos, mas que também colaboram para viabilizar a vida dos cidadãos de Sobral. É o caso da substituição de 
100% da iluminação dos bairros Terrenos Novos, Vila União, Dom José I e II, Padre Palhano, Santa Casa e Tamarindo. As lâmpadas 
amarelas deram lugar às lâmpadas de LED, levando muito mais segurança e conforto aos moradores desses bairros.

 
Na tarefa de promover a ocupação saudável dos espaços públicos, entregamos 18 novas praças equipadas com play ground, 
rampas de acessibilidade e wi-fi livre. Revitalizamos 15 pontos antes utilizados para o descarte irregular de lixo, que agora se 
transformaram em ponto de encontro para a população.

À frente do seu tempo, nosso município já evoluiu em diversos aspectos urbanos. Agora, para darmos um novo salto de qualidade, 
precisamos unir esforços entre poder público e sociedade para nos apropriarmos desses espaços e zelarmos por eles, entendendo 
que eles não pertencem à Prefeitura, mas a todos nós, como nossas casas, nossas calçadas, nossas ruas e nossos bairros.

A Prefeitura tem trabalhado para a nossa juventude, um dos focos da nossa gestão, criando o maior programa de ocupação 
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e formação para jovens da história de Sobral. O #ocupaJuventude está beneficiando mais de 10 mil jovens com cursos de 
capacitação, bolsas e outras oportunidades, distribuídas em 12 projetos: Bolsa Universidade, Bolsa Atletas, Jovem Guarda, Inova 
Sobral, Estágio Municipal, Robótica Educativa, Capacita Sobral, Jovens Agentes Rurais, Qualifica Sobral, Sobral Empreendedor, 
Projeto de Formação em Artes e Sobral Profissionalizado. Ainda pensando em oportunidades para a nossa juventude, criamos o  
#SobranoEnem, que beneficiou mais de 4 mil alunos da rede pública em preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio.

Pela primeira vez em sua história, Sobral adquiriu um empréstimo internacional e com projeto 100% elaborado por técnicos 
da Prefeitura, o que nos orgulha e nos motiva a valorizar, cada vez mais, os servidores municipais. Serão 50 milhões de dólares 
junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), com contrapartida de U$12,5 milhões dos cofres municipais, que 
possibilitarão, já a partir desse mês, um investimento maciço em abastecimento de água, rede coletora de esgoto, tratamento 
adequado de resíduos sólidos, mobilidade urbana e meio ambiente.

Com volume de investimentos superior a R$ 200 milhões por ano na saúde, entregamos 6 (seis) novos Centros de Saúde da 
Família, no Parque Santo Antônio, Caioca, Vila União, Padre Palhano, Alto da Brasília e Estação, e estamos construindo mais 
um Centro de Saúde no bairro Nova Caiçara. Inauguramos um novo Centro de Referência de Infectologia (Cris) e um Centro de 
Acolhimento para Dependentes Químicos.

O programa “Mais Cirurgias, Mais Exames” realizou mais de 3.900 cirurgias, 6.500 exames de ressonância magnética e mais de 13.500 
tomografias, melhorando o acesso da população a exames especializados e reduzindo o tempo de espera por esses procedimentos. 
 
A melhor educação do Brasil também não parou de avançar. Entregamos dois novos Centros de Educação Infantil, no Nova Caiçara 
e Cohab 2. Inauguramos mais duas escolas de tempo integral, no distrito de Caracará e na Cohab 3.

Destaque nacional em educação, Sobral continua acumulando bons resultados também nas avaliações estaduais. As escolas 
municipais conquistaram 38 premiações no Prêmio Escola Nota 10, do Programa de Aprendizagem na Idade Certa (MAIS PAIC), o 
maior número da história do município e do Estado do Ceará. 

A fim de oportunizar uma aprendizagem mais efetiva a nossas crianças, entregamos material didático e fardamento escolar 
completo para os 35 mil alunos da rede pública municipal de ensino. Inauguramos dois laboratórios Fab Leanrs, com tecnologia 
ultramoderna, e levamos internet com banda larga digital para todas as escolas, além de implantarmos o curso de introdução à 
astronomia.

Em parceria com o Instituto Ayrton Senna, implementamos, de forma inovadora no Ceará e no Brasil, as competências 
socioemocionais no currículo escolar, garantindo desenvolvimento integral dos nossos estudantes, pois entendemos que escola é 
também lugar de disseminação de valores como a tolerância, pacificidade e respeito às diferenças. É dessa forma que construiremos 
uma Sobral mais justa, mais pacífica e mais igualitária para todos.

No âmbito dos esportes, inauguramos três mini estádios, no bairro Tamarindo, no distrito de Rafael Arruda e na localidade de São 
Francisco. Entregamos uma quadra coberta no bairro Sinhá Saboia, uma quadra poliesportiva em São José do Torto e um ginásio 
poliesportivo na comunidade de Ouro Branco. Junto ao Governo do Estado, parceiro importante nas realizações da Prefeitura, 
inauguramos a primeira Areninha de Sobral, no bairro Alto da Brasília, e estamos construindo mais uma no Novo Parque Pajeú e 
uma no novo Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), que ficará no bairro Dom José.

Demos a largada da Meia Maratona de Sobral, que está em sua segunda edição e foi muito bem-sucedida com mais de 1.200 
participantes de Sobral, de outras cidades do Ceará e de outros estados. Colocamos à disposição da população 15 academias ao 
livre, em diversos espaços da sede e dos distritos. 

Além disso, a gente vem garantindo aos nossos jovens da periferia o acesso gratuito ao mundo dos games, incentivando a 
concentração, a estratégia e a assimilação de conteúdos. Isso foi possível graças à instalação das duas primeiras Estações de 
Games, nas Estações da  Juventude da Cohab 1 e do Vila União.
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No contexto da Segurança, a Prefeitura vem investindo maciçamente na área, com a aquisição de sete novas viaturas para a 
Guarda Civil Municipal e com a posse de 85 novos guardas, o que representou um aumento de 60% no efetivo.

Apesar das competências constitucionais do poder municipal no tocante à Segurança serem restritas, apoiamos a instalação 
do Núcleo de Homicídios da Polícia Civil em Sobral e, de forma inovadora, premiamos em dinheiro os agentes de segurança que 
apreenderam armas de fogo e concluíram inquéritos de crimes contra a vida denunciados pelo Ministério Público, o que ajudou a 
proporcionar ao município, mesmo que de forma tímida, a redução nos índices de violência em 2018.

Ainda no que diz repeito à Segurança,  
em parceria com o Governo do Estado, instalamos 20 câmeras de monitoramento para garantir melhor acompanhamento das 
ocorrências policiais.

Para tornar a cidade mais acessível para todos, a Prefeitura vem implementando o Plano de Mobilidade Urbana de Sobral, 
amplamente discutido com a população em audiências públicas, e desenhado por uma empresa espanhola especializada no 
assunto. Agora, já é possível planejar a implantação de linhas de ônibus e do sistema cicloviário do município.

Subsidiamos a tarifa do VLT e mantivemos o preço da passagem em R$ 1,00. Isso tem feito com o que o metrô de Sobral 
esteja lotado todos os dias, com estudantes e trabalhadores que precisam se locomover de um canto a outro da cidade. Também 
implantamos os taxímetros, garantindo mais transparência no valor das corridas e mais segurança para taxistas e usuários do 
serviço.

Apostando na descentralização da nova política cultural de Sobral, conquistamos o Selo de Responsabilidade Cultura 2018, um 
reconhecimento aos investimentos do município no setor. A Prefeitura promoveu os espetáculos abertos ao público e totalmente 
gratuitos do Ballet Kiev e da Companhia de Dança Déborah Colker, que reuniram centenas de pessoas no Arco e na praça do Teatro 
São João.

Ressaltamos que promovemos um dos melhores pré-carnavais da história do município, com Daniela Mercury, puxando o Bloco 
dos Sujos para milhares de foliões.

Realizamos, ainda, a primeira Feira do Livro e, por dois anos consecutivos, comemoramos o aniversário de Sobral de forma 
inovadora com a Virada Cultural, com apresentações artísticas em todas as regiões da cidade e com VLT gratuito.

Com a instalação da Central de Atendimentos da Prefeitura no Vapt-Vupt, que oferece em um só lugar mais de 80 serviços à 
população, que vão desde a emissão de documentos ao alistamento militar, ampliamos de forma substancial o atendimento ao 
público.

Na contramão do que vem ocorrendo no resto do País, investimos na valorização dos servidores públicos, com a realização de 
concurso para 124 fiscais do município e com a posse de mais de 700 novos servidores.

 
Por nos mantermos com as contas equilibradas, aumentamos o salário dos professores acima do piso nacional e autorizamos a 
realização de concurso público para a contratação de novos professores e orientadores educacionais, uma carreira inédita no município. 
 
Em nossa gestão, o meio ambiente é prioridade. Por isso, implementamos o plano de arborização de Sobral e já começamos o 
plantio de 120 mil árvores no município. Para isso, inauguramos o novo Horto Municipal, que produzirá mais de 100 mil mudas de 
plantas nativas e exóticas. Instauramos a política de bem-estar animal, com a realização de exames e cirurgias para centenas de 
cães e gatos de famílias de baixa renda.

 
Apesar de todas as conquistas aqui apresentadas, o atual  quadro político-econômico do país nos inspira cuidados. Foi justamente 
neste cenário de imprevisibilidade que adotamos, ainda em 2018, algumas medidas de contingenciamento, para garantirmos os 
avanços alcançados nos dois últimos anos. A fórmula é gastar menos com o custeio da máquina pública para investir mais na cidade.

Senhor presidente, Senhores vereadores, Senhoras vereadoras, ao atravessar a primeira metade do Governo, o fazemos 



Mensagem à Câmara Municipal de Sobral - 2019 | 9

convictos de que construímos e executamos ações administrativas valorizando as contribuições oriundas da participação social, 
continuamente buscando manter sintonia com os anseios da população, de quem temos sempre recebido manifestações de apoio e 
a quem aqui nos dirigimos renovando os compromissos anteriormente firmados de bem cuidar da cidade, em especial de bem servir 
aos segmentos populacionais que mais necessitam dos nossos serviços.

Por fim, manifestamos reconhecidos agradecimentos a esta Casa Legislativa, pelo apoio e contribuição recebidos na apreciação 
e aprovação das matérias encaminhadas, aos quais nos valemos e que são fundamentais à tarefa de administrar Sobral.

Obrigado!

Ivo Ferreira Gomes
Prefeito de Sobral
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DESTAQUES

A Gestão 
Municipal de 

Sobral completa 
2 anos.

Avançamos em 
todas as áreas
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Criamos o maior programa de ocupação e formação 
para jovens da história de Sobral. Investimos R$9,2 
Milhões, beneficiando mais de 12 mil jovens de 14 
a 29 anos, em projetos de capacitação, bolsas de 
incentivo aos estudos, esporte e oportunidades. 

I N V E S T I D O S

12.000 
JOVENS BENEFICIADOS

MILHÕES 

Programa

9,2
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I N V E S T I D O S

Segurança

R$461.948,76

A área de Segurança está recebendo atenção 
e investimentos da Prefeitura de Sobral. A 
transformação já pode ser vista nas ruas com 13 
novas motos e 2 viaturas. Demos posse a 85 Novos 
Guardas Municipais aumentando assim em 60% do 
efetivo nas ruas.
Investimos quase meio milhão de reais do Tesouro 
Municipal.
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Vapt-Vupt

O F E R E C I D O S
SERVIÇOS
80
Ampliamos o atendimento ao público com a 
instalação da central de atendimentos no vapt-
vupt, que oferece em um só lugar mais de 80 
serviços à população, que vão desde a emissão de 
documentos ao alistamento militar.
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Saúde

063900
6500
13500

Na saúde, construímos 6 novos centros de saúde da 
família. Parque Santo Antônio, Caioca, Vila União, 
Padre Palhano, Alto da Brasília, Estação e estamos 
construindo mais uma unidade no bairro Nova 
Caiçara.

O Programa Mais Cirurgias, Mais Exames, 
realizou mais de 3900 cirurgias, 6500 exames 
de ressonância magnética e mais de 13500 
tomografias, melhorando o acesso da população 
a exames especializados e reduzindo o tempo de 
espera aproximando a população dos serviços de 
saúde.

Novos centros 
de saúde da 
família 

cirurgias

Exames de ressonância 
magnética,

Cirurgias
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Educação
CEI Caiçara,
Escola Tempo Integral Caiçara

Entregamos dois novos 
centros de educação 
infantil, inauguramos 
quatro escolas de 
tempo integral.

A melhor 
educação do 

Brasil também 
não para de 

avançar
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Educação
Competências Socioemocionais

Além disso unimos forças com a fundação Lemann 
e inauguramos dois laboratórios Fab Leanrs, 
levamos internet com banda larga digital para 
todas as escolas. Além de implantarmos o curso de 
introdução à astronomia.

Em parceria com o 
Instituto Ayrton Senna, 

implementamos as 
competências socioemocionais 

no currículo escolar, garantindo 
desenvolvimento integral dos 

nossos estudantes.
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Educação

O sobral no enem 
beneficiou mais de 4 mil 
alunos em preparação 
para a prova nacional do 
ensino médio, fazendo 
assim com que 69 alunos 
fossem aprovados 
na Uva em diversas 
áreas e com uma aluna 
aprovada em primeiro 
lugar de medicina na 
UFC
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Educação

Entregamos material 
didático e fardamento 
escolar para os 35 
mil alunos da rede 
municipal de ensino. 

Material Escolar
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Alcançamos o 
maior número 
de premiações da 
história do prêmio 
escola nota 10.
Assim continuamos priorizando a nossa educação 
aumentamos o salário dos professores acima 
do piso nacional e autorizamos a realização de 
concurso público para a contratação de novos 
professores e orientadores educacionais, uma nova 
carreira no município.

Educação

RECONHECIMENTO
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Marcando um golaço, 
essa gestão inaugurou 
a primeira Areninha 
de Sobral, no bairro 
alto da Brasília, e está 
construindo a segunda 
no novo parque pajeú. 
Também inauguramos 
três miniestádios e 
três quadras em nosso 
município.

Esporte

ARENINHA 
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academias ao livre, 
disponíveis em 

diversos espaços da 
sede e distritos.

praças entregues 
com wifi e 

acessibilidade a 
nossa população

Esporte
ACADEMIAS AO AR 
LIVRE E PRAÇAS

15 17
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Substituímos 100% da iluminação dos bairros Terrenos Novos, Vila União, Dom José I e II, Padre Palhano, 
Santa Casa e Tamarindo. As lâmpadas amarelas deram lugar às lâmpadas de led é a cidade mais iluminada e 
muito mais segura.

Iluminação
NOVA ILUMINAÇÂO 
LED
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Subsidiamos a 
tarifa do metrô 
e mantivemos o 
preço da passagem 
em R$ 1,00

Transporte
TRANSPORTE DE 
QUALIDADE

Isso tem feito com o que o 
VLT esteja lotado todos os 
dias também implantamos os 
taxímetros, garantindo mais 
transparência no valor das 
corridas/ é mais segurança para 
taxistas e usuários do serviço.



BALANÇO
SECRETARIAS
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ASSISTÊNCIA SOCIAL 

A Coordenadoria de Assistência subdivide-se em seis células: Proteção Social Básica, 
Proteção Social Especial, Sistemas Operacionais, Articulação de Programas e Projetos, 
Gestão do SUAS e Benefícios Sociais. 

A Coordenadoria da Assistência Social é responsável pela gestão dos equipamentos 
de execução das políticas socioassistenciais no território: os Centros de Referência da 
Assistência (CRAS, 06 no município de Sobral), que compõem a Proteção Social Básica; 
os Especializados (01 CREAS e 01 Centro Pop) e os Acolhimentos Infantil e Para Pes-
soas em Situação de Rua, que compõem a Proteção Social Especial. 

Para materializar as ações da política de assistência social, foi estruturado a Rede de 
Proteção Social por níveis de complexidade: Proteção Social Básica e Proteção Social 
e Especial. 

No nível de Proteção Social Básica, temos: os Centros de Referência da Assistência 
Social – CRAS que constitui a unidade de referência com base territorial que oferta os 
serviços socioassistenciais de Proteção e Atendimento Integral a Família (PAIF); de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e de Proteção Social em Domicílio 
para Pessoas com Deficiência, que atuam no atendimento à população vulnerável 
através do desenvolvimento das potencialidades e aquisições, e da ampliação do 
acesso aos direitos de cidadania. São serviços continuados de caráter preventivo, pro-
tetivo e proativo. 

No âmbito da Proteção Social Especial, temos o Centro de Referência Especializado 
de Assistência Social (CREAS) como unidade de referência da média complexidade 
que ofertam os Serviços de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indiví-
duos – PAEFI; de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socio-
educativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade e do Ser-
viço Especializado em Abordagem Social e do Serviço de Proteção Social Especial para 
Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias. 

Contamos ainda com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social para 
Pessoas em Situação de Rua - Centro POP, oferecendo os seguintes serviços especia-
lizados para pessoas em situação de rua e em Abordagem Social.  

No nível de Proteção Social de Alta Complexidade, temos a oferta de serviços espe-
cializados a famílias e indivíduos em situação de abandono, ameaça ou violação de 
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direitos, necessitadas de acolhimento provisório ou que estão fora de seu núcleo fa-
miliar de origem, com vistas a afiançar segurança de acolhida a indivíduos e/ou famí-
lias afastados temporariamente do núcleo familiar e/ou comunitários de origem, atra-
vés dos serviços de: Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes e para 
Pessoa Adulta (Homens de 18 a 59 anos) e de Acolhimento em Instituições de Longa 
Permanência para Idosos. 

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA. 
UGP-PV  

A Unidade de Gerenciamento de Projetos de Prevenção de Violências, criada através 
do decreto nº 1.950, de 12 de Outubro de 2017, tem como finalidade gerenciar a 
execução das políticas públicas relacionadas à prevenção de violência e promoção de 
cultura de paz e cidadania. No decorrer de 2018 desenvolveu diferentes projetos e 
ações na perspectiva de facilitar o engajamento para um objetivo comum, de forma 
transversal, dos diferentes níveis de gestão e sujeitos do território na complexidade 
do fenômeno da violência na juventude através do Observatório da Violência e da 
Gestão de Ações Territoriais. O Observatório da Violência realizou análises e forma-
ções fundamentadas na coleta, sistematização, produção e compartilhamento de da-
dos, informações e referenciais para prevenção de violência, enquanto a Gestão de 
Ações Territoriais fomentou a inserção, o vínculo e corresponsabilização com profis-
sionais e juventudes do território para a problemática da violência.  

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
URBANA E RURAL. 

A Unidade de Gerenciamento de Projetos de Regularização Fundiária Urbana e Rural 
– UGPRFUR, foi criada através do Decreto Nº 1.951 de outubro de 2017, com o obje-
tivo de regularizar os assentamentos informais do município de Sobral. Com esta ini-
ciativa, o município de Sobral, realizará a consolidação dos Programas Habitacionais 
desenvolvidos e entregues às comunidades ao longo dos anos, potencializando a ga-
rantia do direito à moradia digna, possibilitando às famílias beneficiárias a inserção à 
cidade de maneira formal, o que determina um avanço para a cidadania e bem-estar. 
Com este mesmo intuito, também serão formalizados os assentamentos irregulares 
que surgiram a partir de ocupações desordenadas. 
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OBJETIVOS E METAS PARA 2018  

Dentre as atividades almejadas através do planejamento estratégico cabe destacar a 
consolidação do controle interno preventivo baseado na gestão por processos, a uni-
versalização do atendimento em ouvidoria e acesso à informação, o fortalecimento 
da ética e da transparência e a estruturação e disponibilização de informações estra-
tégicas para a tomada de decisão. 

Dentre os projetos planejados pela secretaria, a serem executados no período de 
2017 a 2018 tem-se o seguinte: 

COORDENADORIA DOS DIREITOS HUMANOS 

Objetivos Metas 
Fortalecer a Política 
de Direitos Humanos 

• Semanas e Campanhas Educativas, Preventivas e Informativas; 
• Ações Socioeducativas/desporto; 
• Profissionalização e Capacitação; 
• Ampliação da participação democrática e do controle social; 
• Promoção da visibilidade dos aspectos socioculturais dos gru-

pos vulneráveis (Ações afirmativas); 
• Ações alusivas à Memória, Verdade e Cidadania; 
• Realização de estudos, pesquisas e publicações em Direitos 

Humanos; 
• Ações de cultura de paz; 
• Criação de uma política de defesa dos direitos humanos no 

município de Sobral; 
• Apoio a ações voltadas para promoção e defesa dos direitos 

humanos; 
• Garantia da proteção à pessoa ameaçada e enfretamento ao 

trabalho escravo. 
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COORDENADORIA DE HABITAÇÃO  

Objetivos Metas 
Fortalecer a Política de 
Habitação 

• Atuação na redução da violência através da moradia digna como 
direito e vetor de inclusão social garantindo padrão mínimo de 
habitabilidade, infraestrutura, saneamento ambiental, mobili-
dade, transporte coletivo, equipamentos, serviços urbanos e so-
ciais; 

• Execução dos contratos de repasse vinculados a habitação; 
• Implantação do Programa de Construção e Reformas Habitacio-

nais; 
• Reativação do Conselho Municipal de Habitação; 
• Efetivação do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social; 
• Realização de estudos e pesquisas em Habitação de Interesse So-

cial; 
• Execução do Programa de Formação e Qualificação Profissional; 
• Execução e qualificação do Trabalho Técnico Social, através da 

incorporação de novas tecnologias Sociais. (Elos e Estar Urbano); 
• Apoio nas ações de Desapropriação do Município: Urbanização 

da Lagoa do José Euclides, Urbanização do Sinhá Sabóia (Suvaco 
da Cobra). 

 

COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  

Gestão 

Objetivos Metas 
Secretaria Dotar de equipamentos e recursos humanos para 100% de aprimo-

ramento da vigilância, controle social e institucional. 
Casa do Cidadão Ampliar e garantir o acesso ao atendimento da assistência social à 

população dos distritos e sede. 
Benefícios Eventuais Operacionalizar os Benefícios Eventuais da Assistência Social. 
Conselhos Municipais vincu-
lados à Assistência 

Garantir o pleno funcionamento dos Conselhos através de estru-
tura física e de qualificação contínua 

Conselho Tutelar Ampliação dos atendimentos realizados pelo Conselho tutelar 
Tabela 9: Objetivos e metas da Gestão 
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Cadastro Único e Benefícios Sociais 

Objetivos Metas 
Cadastro Único • Manutenção do funcionamento da casa do cidadão. 

• Acompanhamento de 85% das famílias com perfil de saúde (rea-
lizado através do SISVAN), 

• Atualização de 50% das famílias inscritas no Cadastro Único com 
cadastro desatualizado há mais de 24 meses; 

• Realizar busca ativa nos CRAS e incluir famílias com renda per ca-
pita até R$ 89,00; 

• Lançamento de 100% dos recursos das famílias em descumpri-
mento de condicionalidades 

Benefícios Sociais • Emitir carteiras do passe livre municipal idoso e pessoa com de-
ficiência; 

• Emitir carteiras do idoso nacional e pessoa com deficiência inte-
restadual; 

• Emitir carteiras para o Restaurante Popular; 
• Levar ao cidadão a ação “Casa do Cidadão Itinerante”; 
• Conceder os benefícios Eventuais ( Auxílio Natalidade e Funeral). 

 

Proteção Social Básica 

Tabela 1: Objetivos e metas da Proteção Social Básica 

Objetivos Metas 
SCFV/Acompanhar 
grupos por faixas etá-
rias em situação de 
vulnerabilidade social 

• Acompanhar 1590 crianças, adolescentes, jovens e idosos, sendo 
50% do público prioritário (957); 

• Expandir e reestruturar o SCFV em todos os CRAS considerando 
as particularidades do território tendo como referência a meta 
pactuada. 
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Objetivos Metas 
PAIF/ Acompanhar fa-
mílias em situação de 
vulnerabilidade social, 
através de atendimen-
tos particularizados 
e/ou coletivos e de 
acompanhamento fa-
miliar. 

• Acompanhar 10% das famílias do Programa Bolsa Família pelo 
PAIF; (Resolução nº 18, 15/07/13, item a) 

• Ampliar o acompanhamento familiar às famílias cadastradas no 
Cadastro Único realizado pelo CRAS com perfil de extrema po-
breza 

• Acompanhar as famílias com renda de até 89,00 per capita, sem 
bolsa família referenciadas  pelos CRAS. 

• Incluir nos grupos de PAIF as famílias que recebem Benefício de 
Prestação Continuada (BPC) 

• Aprimorar mecanismos de acompanhamento de famílias em des-
cumprimento de condicionalidades - PBF 

• Realizar, em articulação com as Secretarias de Saúde e Educação, 
o acompanhamento e monitoramento, das condicionalidades do 
PBF e atualização cadastral, priorizando as áreas sem cobertura 
e com baixo índice de acompanhamento. 

• Acompanhamento pelo PAIF de todas as famílias beneficiárias do 
BPC na Escola - (Benefício de Prestação Continuada na Escola).    

• Melhorar a qualidade dos serviços oferecidos pelos CRAS e/ou 
adequar o horário de atendimento possibilitando o acesso e a 
permanência do público atendido conforme demanda dos terri-
tórios. 

• Promover a humanização dos atendimentos no CRAS 
• Acompanhar pelo PAIF famílias beneficiaria PBF que apresentam 

outras vulnerabilidades para além da insuficiência de renda.(Re-
solução nº 18, 15/07/13, item d) 

Viabilizar espaços de 
formação presencial 
para os profissionais 
dos CRAS, visando a 
qualificação em ser-
viço 

• Trabalhar a especificidade dos profissionais dos CRAS com os gru-
pos do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo com 
crianças, adolescentes e pessoas idosas; 

• Qualificar os profissionais de nível superior e médio; 
• Ampliar o conhecimento sobre ações socioassistenciais. 

Estruturar a territoria-
lização/cartografia so-
cial através do Diag-
nóstico socioassisten-
cial e territorial/Terri-
torialização 

• Atualizar a territorialização referente a 2017. 

Garantir melhor Ges-
tão da Unidade 

• Definir rotinas, fluxos, encaminhamentos, processos de monito-
ramento e avaliação. 

Participar das ações 
do Ceará Pacífico 

• Viabilizar ações de caráter preventivo sobre violências nos terri-
tórios. 

Aprendizagem em 
Rede 

• Proporcionar a troca de experiências; 
• Conhecer novas tecnologias sociais. 

Proporcionar o Casa-
mento Comunitário  

• Realizar 04 (quatro) casamentos comunitários 
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Proteção Social Especial Média Complexidade: Serviço 
de proteção e atendimento especializado 

Tabela 2: Objetivos e metas da Proteção Social Especial – Média Complexidade: Serviço de proteção e atendimento especializado 

Objetivos Metas 
PAEFI • Ampliação do número de Famílias acompanhadas e contempladas 

por grupos do PAEFI; 
• Fortalecimento do acompanhamento individual visando a inter-

rupção/superação das situações violadoras e a não reincidência. 
Ampliar a cobertura 
de atendimento as 
mulheres que bus-
cam atendimento na 
DDM e CREAS. 

• 100% dos atendimentos referenciados pela DDM; 
• Noticiar e Encaminhar 100% dos casos de violência contra mulher 

ao Centro de Referência da Mulher.  
• Estabelecer um grupo voltado para o enfrentamento da violência 

contra a mulher em parceria com o Centro de Referência da mu-
lher 

• Implantar serviço de acompanhamento psicossocial ao agressor 
em parceria com a promotoria de justiça; 

• Agenda permanente de ações socioeducativas visando o enfren-
tamento de violência contra a mulher. 

Ampliar a cobertura 
de acompanhamento 
dos casos de crianças 
e adolescentes víti-
mas de exploração 
sexual. 

• Interrupção das situações violadoras dos casos acompanhados 
pela unidade, criando estratégias que possibilitem a não reinci-
dência; 

• Ampliação do número de denúncias recebidas pela unidade atra-
vés do disk 100; 

• Mapeamento das áreas de maior incidência de crianças e adoles-
centes em situação de exploração sexual; 

• Encaminhamento e inclusão das crianças e adolescentes identifi-
cadas para a rede Socioassistencial; 

• Expandir a temática de Trabalho Infantil para amplo debate, pro-
movendo conscientização, sensibilização  e educação principal-
mente ao público de maior risco e vulnerabilidade social, bem 
como  dos seus responsáveis. 

• Noticiar 100% dos casos que envolvem crianças e adolescentes 
em situação de trabalho infantil ao Sistema de Garantia de Direi-
tos. 
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Proteção Social Especial – Média Complexidade: Serviço 
especializado em abordagem social 

Tabela 3: Objetivos e metas da Proteção Social Especial – Média Complexidade: Serviço especializado em abordagem social 

Objetivos Metas 
Ampliar a cobertura do 
SAS;  

• Identificar através da busca ativa maior número das crianças e 
adolescentes em situação de vulnerabilidade social e ou reinci-
dência de direitos violados. 

• Atualização periódica (mensal) de dados coletados sobre as cri-
anças/adolescentes identificados em situação de trabalho infan-
til em espaços públicos; 

• Intensificar o acompanhamento através de identificação e inclu-
são de novos territórios do município e distritos de Sobral para 
atuação do SAS; 

• Estrutura mínima do funcionamento do serviço de abordagem. 
 

Proteção Social Especial – Média Complexidade: Serviço 
de proteção social especial para pessoas com deficiên-
cia, idosas e suas famílias 

Tabela 4: Objetivos e metas da Proteção Social Especial – Média Complexidade: Serviço de proteção social especial para pessoas 
com deficiência, idosas e suas famílias 

Objetivos Metas 
Realizar acompanha-
mento a idosos e pes-
soas com deficiência 
em situação de viola-
ção de direitos. 

• Acompanhamento de 100% dos casos referenciados ao serviço. 

Promover a participa-
ção dos usuários nos 
grupos de SCFV 

• Promoção de apoio às famílias dos idosos residentes nos territó-
rios referenciados pelo CREAS. 

Participar das reuni-
ões ordinárias e ex-
traordinárias do 
CMPCD e CMDPI 

• Intensificar parcerias junto às políticas setoriais, articulando o  Sis-
tema de Garantia de Direitos (Defensoria pública, Ministério Pú-
blico e Delegacias); 

 Expandir em pelo 
menos 20% o número 
de atividades realiza-
das em comparação 
ao ano de 2017 

• Fortalecimento da prevenção e combate à violência cometida 
contra a pessoa idosa. 

• e ou com deficiência. 
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Proteção Social Especial – Média Complexidade: Serviço 
de proteção social a adolescentes em cumprimento de 
medida socioeducativa em liberdade assistida e presta-
ção de serviço à comunidade 

Tabela 5: Objetivos e metas da Proteção Social Especial – Média Complexidade: Serviço de proteção social a adolescentes em cum-
primento de medida sócio educativa em liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade 

Objetivos Metas 
Promover estratégias 
que possam viabilizar 
a reinserção profissio-
nal dos adolescentes 
egressos e em cumpri-
mento de MSE 

• Impulsionar a participação dos adolescentes em cumprimento de 
medida socioeducativa  em meio aberto e fechado com seus res-
ponsáveis nos grupos de PAEFI; 

• Acompanhar 100% dos familiares de adolescentes inseridos no 
Sistema Socioeducativo em meio fechado; 

• Incluir  30% dos adolescentes egressos em cursos profissionali-
zantes e ou oficinas; 

 

Proteção Social Especial – Média Complexidade: Serviço 
especializado para pessoas em situação de Rua - Centro 
POP 

Tabela 6: Objetivos e metas da Proteção Social Especial – Média Complexidade: Serviço especializado para pessoas em situação de 
rua POP 

Objetivos Metas 
Promover estratégias 
e mecanismos para 
promoção da saída da 
situação de rua atra-
vés de alternativas 
inovadoras e social-
mente inclusivas; 

• Inclusão das pessoas em situação de rua em políticas de acolhi-
mento institucional provisório; 

• Inserção da população de rua na política de habitação do municí-
pio; 

• Intensificar estratégias que vise proporcionar a saída de situação 
de rua, bem como o  retorno dos usuários do serviço à família de 
origem. 

Possibilitar a inclusão 
da população em situ-
ação de rua atendida 
pelo Centro POP no 
Cadastro Único; 

• Inserção da população em situação de rua no Cadastro Único e 
nos programas sociais de transferência de renda. 

Garantir o acesso à 
emissão de documen-
tação básica para po-
pulação em situação 
de rua; 
 

• Contribuição para o processo de cidadania através da documen-
tação civil; 

• Elevação da autonomia e autoestima da população em situação 
de rua; 

• Acesso ao mercado de trabalho e demais serviços, programas e 
projetos; 

• Atendimento de 100% da população acompanhada pelo serviço 
sem documentação básica para emissão de  documentação. 
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Objetivos Metas 
Realizar articulação e 
encaminhamentos 
para fortalecimento 
da autonomia, quali-
dade de vida, inserção 
social e proteção às si-
tuações de violência; 

• Contribuir na garantia do direito da população em situação de 
rua através da restauração e preservação da integridade e auto-
nomia. 

• Atendimento especializado de 100% pessoas acompanhadas 
(PIA) para a população em situação de rua; 

• Promover a qualidade de vida e reduzir riscos sociais da popula-
ção adulta em situação de rua acompanhada pelo serviço de 
forma transversal, intersetorial e integrada buscando a garantia 
dos seus direitos humanos fundamentais. 

Fomentar a implanta-
ção da Política Munici-
pal para População em 
Situação de Rua do 
Município de Sobral e 
do Comitê Intergestor 
de Avaliação e Moni-
toramento da Política; 

• Instituição do Decreto-Lei que institui a Política Pública Municipal 
para População em Situação de Rua; 

• Criação do Comitê Intergestor de Monitoramento e Avaliação da 
Política Municipal para População em Situação de Rua. 

Fortalecer a Política de 
Segurança Alimentar e 
Nutricional do Municí-
pio de Sobral capaz de 
atender a demanda da 
população em situa-
ção de rua; 

• Atendimento da demanda da população em situação de rua na 
Política de Segurança Alimentar e Nutricional; 

• Garantir o acesso ao alimento de qualidade e quantidade nutrici-
onal; 

• Monitorar o número de almoços oferecidos no restaurante po-
pular, ampliando a demanda quando necessária. 

Melhorar a articulação 
entre as cidades de 
origem das pessoas 
migrantes em situação 
de rua no município 
de Sobral; 

• Minimizar as situações de violações de direitos no âmbito das po-
líticas públicas municipais; 

• Atender os migrantes em situação de rua, visando o retorno atra-
vés de articulação com os serviços de referência especializado do 
município e ou estado de origem. 

Qualificar o Serviço de 
Abordagem Social do 
Centro POP; 

• Reduzir violações dos direitos socioassistenciais, seus agrava-
mentos ou reincidência; 

• Reduzir os danos provocados por situações violadoras de direi-
tos. 

• Intensificar através da Abordagem Social a identificação de pes-
soas em situação de rua, contribuindo para a inserção daqueles 
que não acessam o Serviço. 

• Capacitar 100% dos profissionais da Abordagem Social para me-
lhor ofertar o serviço pela forma de abordagem humanizada. 
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Proteção Social Especial – Alta Complexidade: Serviço de 
acolhimento institucional para crianças e adolescentes 

Tabela 7: Objetivos e metas da Proteção Social Especial – Alta Complexidade: Serviço de acolhimento institucional para crianças e 
adolescentes 

Objetivos Metas 
Qualificar os atendi-
mentos de proteção 
integral dos usuá-
rios; 

• Manter capacitados os profissionais da Proteção Social Especial da 
Alta Complexidade; 

• Garantir atendimento prioritário nos programas e projetos existen-
tes no município para as crianças e adolescentes inseridos nas uni-
dades de acolhimento; 

• Capacitar às equipes técnicas e cuidadores; 
• Fomentar estratégias para a superação da situação de fragilidade 

e rompimento de vínculos familiares de crianças, e adolescentes; 
• Realizar Campanhas de sensibilização à adoção de crianças maiores 

de 05 anos e adolescentes; 
• Garantir o acesso básico dos direitos previstos em lei às crianças e 

adolescentes. 
 

Proteção Social Especial – Alta Complexidade: Serviço de 
acolhimento institucional para pessoas em situação de 
rua 

Tabela 8: Objetivos e metas da Proteção Social Especial – Alta Complexidade: Serviço de acolhimento institucional para pessoas em 
situação de rua 

Objetivos Metas 
Promover estratégias 
de superação da situ-
ação de fragilidade e 
rompimento de vín-
culos familiares. 

• Dar continuidade à formação dos profissionais da Proteção Social 
Especial da Alta Complexidade; 

• Manter os dados atualizados objetivando a captação de dados so-
bre o perfil da população atendida; 

• Intensificar estratégias que vise proporcionar o retorno dos usuá-
rios do serviço à família de origem e ou extensa. 

• Superação da condição de acolhimento no prazo inicial de 06 me-
ses, sendo trabalhado à família e a rede, visando a reinserção so-
cial, familiar e comunitária. 
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Unidade de Gerenciamento de Projetos de Prevenção de 
Violência UGP-PV. 

Célula Objetivos Metas 
Sala de Informa-
ções Estratégicas 

Compor o Observató-
rio da Violência a par-
tir da coleta, produ-
ção, sistematização e 
análise dos dados e 
indicadores de vio-
lência do município, 
possibilitando uma 
maior compreensão 
do fenômeno da vio-
lência a partir de uma 
ótica crítica e com-
plexa que considere 
informações interse-
toriais e indicadores 
estratégicos. 

• Construir fluxos sistematizados e padroniza-
dos de alimentação de dados sobre mortes vi-
olentas ocorridas no município de Sobral 

• Criação de uma plataforma virtual com 100% 
das mortes violentas do município de Sobral 
georreferenciadas. 

• Implementar a Sala de Situação da UGP-PV, 
com frequência de um vez por mês, a iniciar 
em agosto (2018). 

Laboratório so-
bre Violência, Ci-
dadania e Cul-
tura de Paz 

Possibilitar maior 
proximidade com as 
Instituições de Ensino 
Superior que desen-
volvem pesquisas e 
extensões com a te-
mática direta ou 
transversal a violên-
cia, cidadania e cul-
tura de paz com o 
propósito de diminuir 
os distanciamentos 
entre a produção de 
conhecimento cientí-
fico e a gestão pú-
blica. 

• Realizar mapeamentos de grupos de estudos 
de Universidades com temáticas correlatas à 
violência, grupos estes estratégicos para apro-
ximação da UGP-PV 

• Definir agendas de encontros da UGP-PV em 
grupos de estudos e comparecer a, pelo me-
nos, 5 desses encontros.  
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Célula Objetivos Metas 
Educação Perma-
nente 

Possibilitar que os 
serviços públicos 
exerçam uma função 
de formação crítico-
reflexiva acerca da vi-
olência, constituindo 
espaços de vivências, 
ensino e aprendiza-
gem balizados na 
educação perma-
nente, assegurando 
que o processo for-
mativo esteja alicer-
çado no ensino, ges-
tão, atenção e con-
trole social. 

• Implementar o Programa de Formação em 
Prevenção à Violências, desenhado em parce-
ria com as outras Coordenadorias, para 75% 
dos profissionais com atuação direta no terri-
tório. 

• Realização de, pelo menos, 6 oficinas sobre 
ferramentas de gestão aplicadas às políticas 
públicas para a equipe da UGP-PV enquanto 
gestão. 

Célula de Acom-
panhamentos 
das Investiga-
ções e Processos 
de Homicídios 

Monitorar o anda-
mento dos casos de 
homicídios envol-
vendo crianças e ado-
lescentes na perspec-
tiva de dar celeridade 
às investigações e 
processos dessa na-
tureza, reduzir a im-
punidade e propor 
que a garantia do di-
reito previsto no art. 
157 do Estatuto da 
Criança e do Adoles-
cente seja efetivado. 

• Implementar o Programa Tempo de Justiça no 
município em parceria com Governo do Es-
tado; 

• Realizar 10 reuniões anuais com o Comitê do 
Tempo de Justiça para alinhamentos e enca-
minhamentos buscando a celeridade dos pro-
cessos de homicídios com autoria esclarecida. 

• Monitorar eletronicamente 100% dos casos 
de homicídio com autoria esclarecida, diag-
nosticando possíveis entraves em cada fase do 
processo (inquérito, denúncia, instrução e jul-
gamento); 

Célula de Acom-
panhamentos 
das Investiga-
ções e Processos 
de Homicídios 

Monitorar, articular e 
avaliar o Programa 
PSC Humanizada na 
perspectiva de provo-
car a humanização e 
dar celeridade aos 
procedimentos e pro-
cessos legais de vio-
lência que envolvem 
a juventude. 

• Realizar triagens e encaminhamentos de 100% 
dos beneficiários do Programa PSC Humani-
zada; 

• Realizar buscativas de 100% dos serviços ofer-
tados pelos equipamentos municipais, ade-
quando cada beneficiário de acordo com suas 
afinidades; 

• Implementar a aplicação de instrumentais de 
acompanhamento e conclusão e avaliação do 
cumprimentos de 100% dos beneficiários do 
programa. 
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Célula Objetivos Metas 
Célula de Acom-
panhamentos 
das Investiga-
ções e Processos 
de Homicídios 

Construir um cami-
nho estratégico,  arti-
culado e integrativo 
entre as políticas pú-
blicas dos diferentes 
entes federativos de 
proteção e cuidado a 
pessoa ameaçada, 
buscando evitar que 
seja efetivada a ame-
aça disparada. 

• Implementar, em parceria com a Coordenado-
ria de Direitos Humanos, o Fluxo de Proteção 
às Pessoas Ameaçadas. 

Célula de Estu-
dos das Mortes 
Violentas 

Identificar, acompa-
nhar e monitorar os 
óbitos de adolescen-
tes e jovens (10 a 29 
anos) realizando es-
tudos sistemáticos, 
propondo critérios de 
evitabilidade e a re-
dução do índice da 
mortalidade desse 
público. 

• Realizar 10 encontros da Célula de Estudos de 
Mortes Violentas; 

• Monitorar 100% dos encaminhamentos pro-
postos nos encontros da Célula de Estudos de 
Mortes Violentas; 

• Produzir 10 relatórios de estudos de caso das 
mortes violentas envolvendo jovens (10 a 29 
anos) moradores dos bairros do Território I 
(Terrenos Novos, Vila União e Nova Caiçara). 

Comitês Territo-
riais 

Reunir, articular e 
mobilizar os gestores 
de todos os equipa-
mentos do serviço 
público disponibiliza-
dos nos territórios 
com o intuito de com-
partilhar, construir e 
potencializar articula-
ções intersetoriais de 
cuidado e prevenção 
à violência juvenil. 

• Corresponsabilizar 100% dos gestores acerca 
da Prevenção de Violências no Território I; 

• Realizar 23 encontros do Comitê Territorial no 
Território I; 

• Realizar visitas técnicas em 100% dos equipa-
mentos do Território I que fazem parte do Co-
mitê Territorial I; 

• Finalizar e implementar em 100% dos equipa-
mentos do Território I o Fluxo da Violência; 

• Sistematizar, analisar e apresentar Diagnós-
tico de Prevenção de Violência Juvenil do Ter-
ritório I; 

• Implementar o Formulário de Prevenção e 
Acompanhamento da Violência Juvenil; 

• Instaurar o Comitê Territorial II (Dom José, Pa-
dre Palhano, Sumaré e Estação/Centro). 

• Monitorar, avaliar e realizar as inscrições, dos 
adolescentes e jovens, nos cursos do Ocupa 
Juventude ofertados pela UGP-PV; 
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Célula Objetivos Metas 
Programa Articu-
lador de Juven-
tude 

Implementar nos ter-
ritórios vulneráveis 
os Articuladores da 
Juventude que terá 
como atribuições co-
laborar na identifica-
ção e interrupção de 
ciclos de violência no 
território, assim 
como estabelecerá 
relação direta com os 
adolescentes e jo-
vens que estão ex-
postos a situações de 
vulnerabilidade, 
ameaçados de morte 
e/ou que estejam en-
volvidos com o crime 
no território. 

• Mapear 100% dos adolescentes e jovens do 
Território I entre 10 e 29 anos que apresentam 
vulnerabilidades estratificadas como graves e 
gravíssimas identificados no Diagnóstico Situ-
acional dos equipamentos; 

• Construir e fortalecer vínculo com 100% dos 
adolescentes e jovens entre 10 e 29 anos que 
apresentam vulnerabilidades estratificadas 
como graves e gravíssimas identificados no Di-
agnóstico Situacional dos equipamentos; 

• Realizar busca ativa em 100% dos adolescen-
tes e jovens para os cursos do Ocupa Juven-
tude ofertados pela UGP-PV. 

• Acompanhar 100% os adolescentes e jovens 
inscritos nos cursos do Ocupa Juventude ofer-
tados pela UGP-PV; 

Círculos dos Diá-
logos Comunitá-
rios 

Potencializar e me-
diar a articulação en-
tre os profissionais 
do território e a po-
pulação em geral no 
que se refere a pre-
venção à violência na 
juventude. 

• Implementar e fomentar Círculos de Diálogos 
Comunitários em 100% dos bairros do Territó-
rio I; 

• Realizar articulações intersetoriais em 100% 
dos casos graves e gravíssimos de adolescen-
tes e jovens entre 10 a 29 anos compartilha-
dos pelos gestores e gestoras dos equipamen-
tos do Território I; 

Comunicação Co-
laborativa, Cria-
tiva e Cidadã 

Implementar um Pro-
grama de comunica-
ção positiva 
para/com juventude 
do território, além de 
divulgar as ações mu-
nicipais de Prevenção 
de Violências, assim 
como acompanhar, 
monitorar e respon-
der as mídias impres-
sas, escritas, faladas e 
redes sociais que vio-
lam os Direitos de 
adolescentes e jo-
vens. 

• Realizar 01 Seminário sobre Direitos Huma-
nos, Mídia e Comunicação; 

• Realizar 30 oficinas de Educomunicação no 
Território I; 

• Produzir 30 materiais de comunicação do Ter-
ritório I; 
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Unidade de Gerenciamento de Projetos de Regulariza-
ção Fundiária Urbana e Rural – UGPRFUR.  

Dentre as atividades almejadas e executadas para 2018 estão listadas abaixo: 

• Realização da entrega de títulos de propriedade para 437 famílias do Novo Re-
canto; 

• Realização da entrega de títulos de propriedade para 278 famílias Conjunto Ha-
bitacional Parque Mucambinho; 

• Realização da entrega de títulos de propriedade para 23 famílias nos Bairros 
Padre Palhano, Santa Casa, Alto Novo, Centro (Usucapião); 

• Enviado para o cartório 132 CRF’S para confecção de matrícula do Bairro Dom 
José – 2ª Etapa. 

INICIATIVAS REALIZADAS PELA SEDHAS EM 2018 

Para o ano de 2018, a SEDHAS definiu uma série de objetivos e iniciativas que pudes-
sem contribuir para melhorias na gestão. 

O acompanhamento da realização dessas iniciativas pode ser visto abaixo: 

COORDENADORIA DOS DIREITOS HUMANOS  

Semanas e Campanhas Educativas, Preventivas e Informativas: 

• II Semana da Diversidade de Sobral em agosto de 2018; 
• IX Semana da Pessoa com Deficiência de Sobral em setembro de 2018; 
• I Semana Intergeracional de Sobral em outubro de 2018; 
• II Semana da Consciência Negra de Sobral em novembro de 2018. 

Ações Socioeducativas e desporto: 

• 06 Ações socioeducativas/desporto. 

Profissionalização e Capacitação: 

• 06 Oficinas em Direitos Humanos; 
• 10 Capacitações em Direitos Humanos; 
• Realização do curso de Auxiliar administrativo específico para o público LGBT 

em parceria com a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para LGBT do 
Estado do Ceará. 

Promoção da visibilidade dos aspectos socioculturais dos grupos vulneráveis (Ações 
afirmativas): 
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• Formalização de parceria pelo termo de fomento previsto na Lei estadual nº 
16.084 de 27 de julho de 2016 – MAPP 585 – Etnodesenvolvimento de Comu-
nidades Quilombolas - Projeto Zumbi; 

• Aprovação do Projeto “Terreiros de Sobral: patrimônio imaterial e cultural do 
Ceará”, através do edital nº 01 de -2018 do Ministério dos Direitos Humanos 
no valor de R$ 104.00,00. (*projeto foi arquivado por ter expirado o prazo de 
análise do setor financeiro do Mistério dos Direitos Humanos, até o prazo de-
terminado em edital).  

• Realização do II Encontro dos Povos Ciganos em parceria com o Instituto de 
Cultura, Desenvolvimento Social e Territorial do Povo Cigano do Brasil; 

• Realização do “Dezembro Vermelho Cigano”, em parceria com o Centro de Re-
ferência de Infectologia de Sobral - CRIS e o Instituto de Cultura, Desenvolvi-
mento Social e Territorial do Povo Cigano do Brasil; 

• 06 encontros do Grupo Permanente com Rezadeiras no Território I em parceria 
com o CRAS Regina Justa. 

Realização de estudos, pesquisas e publicações em Direitos Humanos: 

• Lançamento da campanha municipal sobre uso do nome social e retificação no-
minal - Campanha “Cidadania tem nome: o que eu escolhi pra mim”; 

• 07 Publicações em eventos acadêmicos sobre a promoção e defesa dos Direitos 
Humanos, e práticas da Coordenadoria dos Direitos Humanos de Sobral. 

Ações de cultura de paz: 

• 08 Encontros do grupo “Experiências urbanas e juventudes” realizado em par-
ceria com o CSTI Maria Dias. 

Café com Direitos Humanos: 

• 15 Atividades realizadas em equipamentos da rede pública e/ou em instituições 
parceiras. 

Fóruns Permanentes: 

• 11 Encontros do Fórum Permanente em Direitos Humanos; 
• 08 Encontros do Fórum Permanente da Pessoa com Deficiência; 
• 05 Encontros do Fórum Permanente da Igualdade Racial; 
• 05 Encontros do Fórum Permanente da População LGBT. 

Seminários/Plenárias/Mesas redondas: 

• 06 Eventos de grande porte sobre Educação em Direitos Humanos. 
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Reuniões Técnicas: 

• 18 Reuniões técnicas com setores da rede municipal, estadual e sociedade civil 
para abordar questões relacionadas à linha de acompanhamento de violações, 
estudos de casos, fluxos de encaminhamentos, além de outros projetos desen-
volvidos por esta coordenadoria. 

Garantia da proteção à pessoa ameaçada: 

• Estruturação da Estratégia Municipal de Proteção à Pessoa Ameaçada em par-
ceria com a Unidade de Gerenciamento de Projetos de Prevenção de Violências 
(UGP PV). 

Projeto Interinstitucional de Extensão Universitária em Direitos Humanos: 

• Criação de um Grupo de Trabalho Interinstitucional sobre Educação Superior e 
Direitos Humanos com Instituições de Ensino Superior de Sobral com encontros 
quinzenais; 

• Realização do I Colóquio Interinstitucional de Extensão Universitária, Educação 
Superior e Direitos Humanos. 

COORDENADORIA DE HABITAÇÃO  

• 4.359 Atendimentos (SEDHAS e Casa do Cidadão); 
• 5.565 Visitas Domiciliares; 
• 138 Ações do Trabalho Social; 
• 315 adolescente e jovens capacitados pelo projeto Ocupa juventude nos bair-

ros Nova Caiçara e Jatobá 1 e 2;  
• 21 projeto Ocupa juventude nos bairros Nova Caiçara e Jatobá 1 e 2;  

(Áreas: Madeira e mobiliário, alimentos e bebidas, tecnologia da informação, 
informática, têxtil e vestuário, metal mecânico e eletrotécnico); 

• Identificação/mapeamento de 20 adolescentes para encaminhamento ao Pro-
jeto Jovem Guarda (2018.1); 

• 07 Encontros de Formação com a Equipe Técnica Social; 
• Acompanhamento semestral das famílias beneficiadas pelo Programação de 

Locação Social (82 famílias); 
• 70 técnicos (SEDHAS/SEUMA e SECJEL) capacitados na Vivencia Oásis pelo Ins-

tituto ELOS/Estar Urbano; 
• Celebração dos aditivos aos Convênios do Trabalho Social dos Residenciais Ja-

tobá 1 e 2 junto a Caixa Econômica Federal; 
• Elaboração e aprovação das Reprogramações dos Projetos de Trabalho Social 

dos Residenciais Jatobá 1 e 2; 
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• Elaboração e aprovação do relatório final do Trabalho Social do Projeto de Ur-
banização Sem Terra Parque Mucambinho 2 (Dom José) 

• Criação da Lei N° 1720 de 23 de março de 2018 que cria o Programa de Cons-
trução e Reformas Habitacionais; 

• Reativação do Conselho de Habitação 
• Implantação do Fundo de Habitação de Interesse Social 
• Criação do Decreto Nº 2031 de 09 de maio de 2018, que regulamento o Proce-

dimento de Habitação ao Programa de Construção e Reformas Habitacionais; 
• Implantação do Núcleo de Engenharia e contratação de profissionais especiali-

zados; 
• Implantação do Programa de Construção e Reformas Habitacionais (35 casas) 
• Reprogramação da Reconstrução de 42 unidades habitacionais c/ Regulariza-

ção Fundiária (26 reconstruídas) junto a Caixa Econômica Federal Reativação 
do Conselho e Fundo de Habitação; 

• 60 visitas realizadas durante o período invernoso (plano de ação contingencial 
das chuvas) 

• 196 visitas para cadastramento das famílias e levantamento das dimensões das 
casas de taipa para reconstrução das unidades habitacionais no âmbito Pro-
grama de Construção e Reformas Habitacionais do Município; 

• Cadastramento dos imóveis para desapropriação da área destinada à Urbani-
zação da Margem Esquerda do Rio Acaraú (Pedrinhas) (16 famílias); 

• Cadastramento de imóveis para desapropriação da área destinada à constru-
ção do Parque da Estação Ferroviária ( 04 famílias cadastradas); 

• Identificação e mapeamento de jovens em situação de vulnerabilidade social 
(59 jovens); 

• Atualização dos dados cadastrais e remoção das famílias dos 123 imóveis para 
desapropriação da área destinada à construção do Parque Sinhá Sabóia; 

• Atendimento junto a Procuradoria para a negociação do processo de desapro-
priação da área destinada à construção do Parque Sinhá Sabóia. 

COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  

Na coordenadoria da Assistência Social vale destacar o volume de atendimento no 
ano de 2018, totalizando 99.605 atendimentos à família em situação de vulnerabili-
dade e risco social nas unidades de PSB e PSE de média e alta complexidade. 
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Tabela 9: Ações da Coordenadoria da Assistência Social 

Coordenadoria Objetivos Planejada/Executadas 
Assistência Social Garantir a operacio-

nalização da política 
da assistência social. 

• Melhoria nas instalações de atendi-
mento do CADÚNICO; 

• Participação sistemática nas capacita-
ções oferecidas pela STDS (Estado); 

• Participação em reuniões do COEGE-
MAS; 

• Termos de Fomento/Convênio: financia-
mento dos Projetos das Organizações da 
Sociedade Civil - SAFS; 

• Funcionamento adequado da Casa dos 
Conselhos e canais de participação, con-
trole e mobilização social; 

• Melhoria na estrutura física e manuten-
ção do Conselho Tutelar; 

• Manutenção das Unidades da Assistên-
cia Social; 

• Requalificação da vigilância Socioassis-
tencial (Atualização, monitoramento e 
avaliação dos dados); 

• Acompanhamento e monitoramento 
Nutricional através do Núcleo de Segu-
rança Alimentar e Nutricional; 

• Implementação do Programa Criança 
Feliz; 

• Execução Programa Mais Infância (ja-
neiro e fevereiro) no município; 

• Execução do Programa ACESSUAS Tra-
balho (outubro a dezembro); 

• Formação continuada dos pedagogos e 
orientadores sociais do SCFV; 

• Acompanhamento técnico sistemático 
nas unidades PSB e PSE; 

• Acompanhamento do Programa BPC na 
Escola (116 Visitas). 

• Implantação e Implementação do Pro-
jeto Ocupa CRAS 

Casa do Cidadão. Cadastro Único - Uni-
versalizar progra-
mas/serviços e proje-
tos garantindo equi-
dade social 

• Foram atualizados 32.436 famílias ca-
dastradas, equivale a 89% de um total 
de 36.472 famílias cadastradas no CadÚ-
nico; 

• Lançamento de 100% dos recursos das 
famílias em descumprimento de condi-
cionalidades; 

• Realizado 15 Casa do Cidadão Itine-
rante. 
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Coordenadoria Objetivos Planejada/Executadas 
 Benefícios eventuais. • Emissão de 524 carteiras passe livre do 

idoso e 327 da pessoa com deficiência; 
• Emissão de 137 carteiras passe livre do 

idoso nacional e 16 da pessoa com defi-
ciência interestadual; 

• Emissão de 247 carteiras para o Restau-
rante Popular; 

• 263 auxílios funerários disponibilizados. 
Proteção Social Básica. CRAS/SCFV. • 1.647 participantes em 83 grupos (0-6, 

7-15, 15-17, 18-59 e Idosos), desde 957 
público prioritário; 

• 10.172 Mobilizações. 
 CRAS/PAIF. • 37.252 Famílias em acompanhamento; 

• 720 famílias participantes em 48 grupos; 
• 9.555 visitas domiciliares; 
• 515 Visitas institucionais; 
• 32.112 encaminhamentos a rede de 

atendimento socioassistencial e interse-
torial; 

• 37.093 atividades não continuadas (pa-
lestras, oficinas, eventos de datas come-
morativas, encontros, entre outros); 

• 6.687 famílias em situação de extrema 
pobreza em acompanhamento; 

• 410 famílias inseridas e 407 desligadas. 
 Programa Primeira 

Infância do 
SUAS/CRIANÇA FE-
LIZ. 

• Reuniões do Comitê Gestor intersetorial 
(Saúde, Educação, CMDCA, SECJEL e Ca-
dastro Único); 

• 600 famílias beneficiadas (79 gestantes, 
506 crianças de 00-03 com PBF e 15 cri-
anças de 00-06 com BPC); 

• 426 encaminhamentos para a rede de 
atendimento; 

• 28.550 visitas domiciliares; 
• 12 encontros de capacitação da equipe 

do programa (02 com supervisores e 22 
com visitadores). 

• 44 atividades de caráter não continuado  
 Programa Nacional 

de Promoção do 
Acesso ao Mundo do 
Trabalho-ACESSUAS 
TRABALHO 

• 150 beneficiários do Acessuas Trabalho 
• Realização de 30 oficinas (out-dez) de 

desenvolvimento de habilidades nos 
CRAS; 

• 25 encaminhamentos para cursos de 
qualificação profissional. 
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Coordenadoria Objetivos Planejada/Executadas 
 Programa Mais In-

fância Ceará. 
• 748 famílias contempladas com o cartão 

Mais Infância Ceará; 
• Busca ativa das famílias; 
• Atualização cadastral no Cadastro 

Único. 
 Projeto #OcupaCRAS 

-  
• Desenvolver ações e atividades de cu-

nho sócio educativo, cultural, esportivas 
e de cidadania para adolescentes e jo-
vens com vista a prevenção à violência, 
através do Projeto #OcupaCRAS. (33 
grupos e 559 participantes). 

• Realizar ações de caráter socioeducativo 
de apoio aos Serviços de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - SCFV (9  
grupos e 130 participantes) 

Proteção Social Espe-
cial: Média Complexi-
dade. 

CREAS/ PAEFI. • 419 famílias em acompanhamento 
(2.095 volume de acompanhamento); 

• 133 famílias desligadas e 124 inseridas; 
• 1356 participantes em 17 grupos; 
• 1564 visitas domiciliares; 
• 490 visitas institucionais; 
• 878 atendimentos especializados; 
• 1.070 encaminhamentos; 
• 205 ações não continuadas (oficinas, pa-

lestras, encontros, fóruns, entre outros). 
 CREAS/MSE. • 86 adolescentes em acompanhamento 

(LA 75 adolescentes, PSC 11); 
• 06 grupos de responsáveis com partici-

pantes geral; 
• 04 grupos de adolescentes com partici-

pantes geral; 
• 1.278 atendimentos especializados; 
• 371 Visitas Institucionais; 
• 954 visitas domiciliares; 
• 391 encaminhamentos. 

 CREAS/AEPETI. • 52 ações de mobilização de combate ao 
trabalho infantil; 

• 1.063 participantes das ações; 
• 84 acompanhamentos. 

 CREAS/abordagem. • 1104 pessoas abordadas; 
• 4.555 abordagens. 

 Centro POP/aborda-
gem. 

• 3635 abordagens (956 pessoas). 
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Coordenadoria Objetivos Planejada/Executadas 
 Centro POP/Serviço 

Especializado. 
• 161 pessoas em acompanhamentos (46 

inseridos e 665 desligados); 
• 1.530 atendimentos; 
• 481 encaminhamentos; 
• 607 visitas domiciliares; 
• 360 visitas institucionais. 

Proteção Social Espe-
cial: Média Complexi-
dade. 

Abrigo Domiciliar. • 39 crianças e adolescentes acompanha-
das; 

• 02 adoções; 
• 211 visitas domiciliares; 
• 161 encaminhamentos; 
• 1.349 atendimentos especializados; 
• 387 visitas institucionais; 
• 128 relatórios sociais; 
• 07 estudos sociais; 
• 35 participações em audiência pública. 

 Acolhimento POP. • 31 acolhidos; 
• 31 acompanhamentos; 
• 189 encaminhamentos; 
• 509 atendimentos especializados; 
• 23 desligamentos e 25 inseridos; 
• 146 visitas domiciliares; 
• 516 visitas institucionais; 

o serviços ofertados (café, almoço, 
lanche, jantar, cultura e lazer); 

• 118 atividades coletivas. 
 

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA – 

UGP-PV 

Células Ações/Iniciativas 
Sala de Informações Estraté-
gicas e Laboratório sobre Vio-
lência, Cidadania e Cultura de 
Paz 

• 100% dos homicídios ocorridos em Sobral georreferencia-
dos pela plataforma virtual, garantindo maior precisão nas 
análises de dados sobre violência e território 

• Participação em 6 encontros do GEPECJU-UVA (Grupo de 
estudos e pesquisa sobre Culturas Juvenis), construindo 
pontes entre a gestão pública e a universidade. 

• Implementação da Sala de Situação da UGP-PV, que ocor-
reu 5 vezes em 2018, possibilitando maior análise crítica 
dos resultados da UGP-PV e dando visibilidade a transver-
salidade da gestão pública. 
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Células Ações/Iniciativas 
Educação Permanente • Implementação do Programa de Formação em Prevenção 

à Violência para mais de 75% dos profissionais da SEDHAS 
com atuação territorial, garantindo que os profissionais se 
conheçam e ampliem seus conhecimentos sobre as políti-
cas públicas que atuam. 

• Facilitação de formações sobre ferramentas de gestão 
aplicada às políticas públicas para a UGP-PV enquanto ges-
tão, proporcionando maior aprimoramento do grupo so-
bre planejamento estratégico de seus projetos e gestão 
voltada para resultados. 

Célula de Estudos das Mortes 
Violentas 

• Realização de 14 estudos de casos de homicídios de ado-
lescentes e jovens (10 a 29 anos) residentes do território I 
(Terrenos Novos, Vila União e Nova Caiçara); 

• Realização de 84 encaminhamentos setoriais para acom-
panhamento familiar. 

Célula de Acompanhamentos 
das Investigações e Processos 
de Homicídios 

• Análise da situação jurídica de 100% dos homicídios de jo-
vens (10 a 29 anos), observando quais casos foram inves-
tigados, denunciados e julgados; 

• Atualização do Sistema Tempo de Justiça; 
• Estruturação do Fluxo Municipal de Proteção às Pessoas 

Ameaçadas de Morte (Integrado à Coordenadoria de Di-
reitos Humanos); 

• 39 triagens,  encaminhamentos, acompanhamentos e 
análises dos cumprimentos das Prestações de Serviços Co-
munitários no prazo estipulado pelo Ministério Público 
através do Projeto PSC Humanizado; 

Comitês Territoriais • 23 Encontros do Comitê Territorial 01; 
• 04 Educações Permanentes sobre os Estudos das Mortes 

Violentas e Segurança Pública; 
• 02 compartilhamentos de casos complexos (suporte téc-

nico para a sistematização dos casos); 
• Sistematização, análise e apresentação do I Diagnóstico Si-

tuacional; 
• Apoio institucional aos gestores de território para Cons-

trução do II Diagnóstico Situacional; 
• 05 encontros formativos com os professores da Escola 

Maria Dias (planejamentos, execuções e avaliações inter-
setoriais); 

• 73 Inscrições de adolescentes e jovens em 05 cursos ofer-
tados pelo Ocupa Juventude; 

• Monitoramento e avaliação dos cursistas do Ocupa Juven-
tude. 
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Células Ações/Iniciativas 
Programa Articulador de Ju-
ventude e Círculos dos Diálo-
gos Comunitários 

• 73 encaminhamentos por busca ativa de adolescentes e 
jovens para 05 cursos ofertados pelo Ocupa Juventude; 

• 09 encaminhamentos por busca ativa de adolescentes e 
jovens para o Jovem Guarda; 

• Realização de 09 Círculos de Diálogos Comunitários nos 
três bairros do Território I; 

• 827 visitas domiciliares e institucionais; 
• 252 Adolescentes e Jovens em acompanhamento; 
• 166 encaminhamentos e articulações intersetoriais; 
• 79 adolescentes e jovens que passaram acessar as políti-

cas públicas; 
• 90 adolescentes e jovens engajados em ações comunitá-

rias proposta pela UGP-PV; 
• 855 pessoas engajadas em ações coletivas propostas pela 

UGP-PV; 
• 318 oficinas com adolescentes, jovens e profissionais do 

território I; 
• 340 abordagens individuais.  

Comunicação Colaborativa, 
Criativa e Cidadã 

• 75 oficinas de Educomunicação no Território I; 
• 37 materiais produzidos no/com Território I através das 

oficinas;  
• 28 materiais de comunicação publicados intra/inter e ex-

tra território; 
• 25 Compartilhamentos com gestores e mídias locais; 
• 26 Parcerias intersetoriais; 
• 19 Parcerias institucionais. 

 

Unidade de Gerenciamento de Projetos de Regulariza-
ção Fundiária Urbana e Rural – UGPRFUR. 

• Em 2018, a UGP de Regularização Fundiária regularizou 738 imóveis sendo: 
o 437 - Novo Recanto; 
o 278 - Conjunto Habitacional Parque Mucambinho- Bairro Dom José; 
o 23 - nos Bairros Padre Palhano, Santa Casa, Alto Novo, Centro (Usuca-

pião). 
• Foram enviadas para o cartório 132 Certidões de Regularização Fundiária 

(CRF’S) para confecção de matrículas dos imóveis do Bairro Dom José – 2ª 
Etapa, para posterior entrega dos títulos de propriedade. 

• Foram feitos 690 cadastros de beneficiários de imóveis; 
• Foram realizadas 06 Assembleias com as comunidades dos bairros: 

o Novo Recanto: 03 
o Dom José: 02 
o Complexo Monsenhor Aloízio Pinto: 01 

• 201 atendimentos individuais na sede da UGP; 
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• 29 visitas institucionais (CEF Fortaleza, CEF Sobral COHAB, Tribunal de Justiça 
do Ceará); 

• 01 Visita para atendimento em outro município; 
• 02 convênios encerrados com o Ministério das Cidades, realizados por intermé-

dio da Caixa Econômica  Federal dos bairros Vila Recanto e Dom José. 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O ANO DE 2019 

Para o ano de 2019, foram estabelecidas as seguintes iniciativas: 

COORDENADORIA DE DIREITOS HUMANOS  

• Semanas e Campanhas Educativas, Preventivas e Informativas: 
o Realização de 04 semanas. 

• Ações Socioeducativas e desporto: 
o Realização de 04 ações. 

• Profissionalização e Capacitação: 
o Realização de 04 ações. 

• Promoção da visibilidade dos aspectos socioculturais dos grupos vulneráveis 
(Ações afirmativas): 

o Realização de 04 ações. 
• Realização de estudos, pesquisas e publicações em Direitos Humanos: 

o Realização de 04 publicações. 
• Ações de cultura de paz: 

o Realização de 12 encontros. 
• Café com Direitos Humanos: 

o Realização de 12 atividades. 
• Fóruns Permanentes: 

o Realização de 40 encontros dos fóruns permanentes. 
• Seminários/Plenárias/Mesas redondas: 

o 02 Eventos de grande porte. 
• Reuniões Técnicas: 

o Realização de 12 reuniões. 
• Garantia da proteção à pessoa ameaçada: 

o Início das formações dos servidores públicos municipais acerca do fluxo 
de monitoramento, acompanhamento e encaminhamento dos casos de 
pessoas ameaçadas em Sobral. 

• Projeto Interinstitucional de Extensão Universitária em Direitos Humanos: 

o Início das atividades territoriais de Educação em Direitos Humanos em 
parceria com as Instituições de Ensino Superior. 

• Ampliação da participação democrática e do controle social: 
o Criação do Conselho Municipal dos Direitos Humanos – CMDH. 
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• Ações alusivas à Memória, Verdade e Cidadania: 
o Realização de 01 seminário alusivo. 

• Criação de uma política de defesa dos direitos humanos no município de Sobral: 
o Estruturação de uma rede municipal de defesa dos Direitos Humanos 

através da criação de 04 Centros de Referência dos Direitos Humanos; 01 
Casa dos Direitos Humanos e contratação da equipe técnica. 

• Apoio a ações voltadas para promoção e defesa dos direitos humanos; 
o Lançamento de um edital de apoio às ações correlatas aos Direitos Hu-

manos promovidos pela sociedade civil. 
• Enfretamento ao trabalho escravo: 

o Realizar mapeamento de dados dos casos ocorridos em Sobral; 
o Lançamento de campanha educativa sobre o tema com instituições par-

ceiras. 

COORDENADORIA DE HABITAÇÃO  

Fortalecer a Política de 
Habitação 

• Atuação na redução da violência através da moradia digna 
como direito e vetor de inclusão social garantindo padrão mí-
nimo de habitabilidade, infraestrutura, saneamento ambien-
tal, mobilidade, transporte coletivo, equipamentos, serviços 
urbanos e sociais; 

• Execução dos contratos de repasse vinculados a habitação; 
• Execução do Programa de Construção e Reformas Habitacio-

nais; 
• Execução do programa de locação social 
• Construção do Jatobá Residence 
• Acompanhamento e fiscalização do Termo de Fomento com a 

CEPROHPI 
• Fortalecimento do Conselho Municipal de Habitação; 
• Gestão do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social; 
• Realização de estudos e pesquisas em Habitação de Interesse 

Social; 
• Execução do Programa de Formação e Qualificação Profissio-

nal; 
• Execução e qualificação do Trabalho Técnico Social, através da 

incorporação de novas tecnologias Sociais. (Elos e Estar Ur-
bano); 

• Apoio nas ações de Desapropriação do Município 
• Estudo de viabilidade para implantação do programa de doa-

ção de lotes urbanizados 
• Reassentamento das famílias oriundas da travessa Benjamim 

(Pedrinhas) 
• Formação e educação permanente para a equipe técnica 
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Planejamento Habitação 2019 

DESCRIÇÃO 
INVESTI-
MENTO 

FONTE 
FAMILIAS 

ATENDIDAS 
METAS 

AÇÕES DO PROJETO DE TRA-
BALHO SOCIAL - ORGULHO 

TROPICAL 1 

R$347.207,5
6 

FAR 1252 EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NO 
PTS PARA 2019 

AÇÕES DO PROJETO DE TRA-
BALHO SOCIAL - ORGULHO 

TROPICAL 2 

R$521.541,0
0 

FAR 832 EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NO 
PTS PARA 2019 

AÇÕES DO PROJETO DE TRA-
BALHO SOCIAL - ORGULHO 

TROPICAL 3 

R$1.232.800,
00 

FAR 1280 EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NO 
PTS PARA 2019 

AÇÕES DO PROJETO DE UR-
BANIZAÇÃO SEM TERRA 

PARQUE MUCAMBINHO 1 

R$90.556,40 OGU/PAC 218 EXECUÇÃO DAS AÇÕES  E ENCERRA-
MENTO DO CONTRATO DE REPASSE 

OFERTA DE CURSOS DE FOR-
MAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL MEDIAÇÃO 
PARA INCLUSÃO NO MER-
CADO DE TRABALHO COM 
44 CURSOS ATENDENDO  
PARTICIPANTES (SENAI ) 

*HABITAÇÃO /NOVA CAI-
ÇARA: 

R$792.310,0
0 

FEDERAL 764 EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DOS CUR-
SOS PREVISTOS PARA 2019 

ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIAS 
EM SITUAÇÕES EMERGENCI-
AIS DE PROVISÃO DE MORA-

DIA 

R$362.640,0
0 

MUNICI-
PAL 

82 REDUÇÃO DO TEMPO DE PERMANEN-
CIA DO ALUGUEL SOCIAL, BUSCANDO 
SOLUÇÕES HABITACIONAIS PERMA-

NENTES. 
RECONSTRUÇÃO DE 42 UNI-
DADES HABITACIONAIS NO 
BAIRRO DR JOSE EUCLIDES 

R$1.058.259,
80 

MUNICI-
PAL/ FE-
DERAL 

42 EXECUÇÃO E ENCERRAMENTO DO 
CONTRATO DE REPASSE 

RECONSTRUÇÃO DE 35 UNI-
DADES HABITACIONAIS 

R$            
739.604,35 

MUNICI-
PAL 

/FUNDO 
DE HABI-
TAÇÃO 

35 EXECUÇÃO E ENCERRAMENTO DO 
PROJETO 

TERMO DE FOMENTO COM 
A INSTITUIÇÃO CENTRO DE 
FORMAÇÃO HUMANA PA-
DRE IBIAPINA ( CEPROHPI) 
PARA CONSTRUÇÃO DE 29 
UNIDADES HABITACIONAIS 

NO BAIRRO SUMARÉ 

R$600.000,0
0 

MUNICI-
PAL 

29 EXECUÇÃO E ENCERRAMENTO DO  
TERMO DE FOMENTO 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS 
DE DOAÇÃO DE LOTES UR-
BANIZADOS ( FUNDOS DE 

TERRA) 

DESPESA 
CORRENTE/ 

QUADRO 
TÉCNICO 

MUNICI-
PAL 

50 50 LOTES 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS 
ARQUITETONICOS E COM-
PLEMENTARES PARA FAMI-
LIAS COM ATE 3 SALARIOS 

MINIMOS 

4.050,00 
(ART DE 

PROJETOS) 

MUNICI-
PAL 

50 50 PROJETOS 

ATUALIZAÇÃO DO DEFICIT 
HABITACIONAL ( DOMICI-
LIOS RUSTICOS/TAIPA) DA 

SEDE 

29.340,00  ( 
CONTRATA-
ÇÃO DO GE-

OGRAFO) 

MUNICI-
PAL 

* REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DAS 
CASAS DE TAIPA DA SEDE DO MUNICI-

PIO DE SOBRAL 
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DESCRIÇÃO 
INVESTI-
MENTO 

FONTE 
FAMILIAS 

ATENDIDAS 
METAS 

FORMAÇÃO DE EDUCAÇÃO 
PERMANENTE PARA A 

EQUIPE TÉCNICA 

DESPESA 
CORRENTE 

MUNICI-
PAL 

27 (TÉCNI-
COS) 

REALIZAÇÃO DE 12 FORMAÇÕES CON-
TINUADAS 

REASSENTAMENTO DAS 16 
FAMILIAS (TRAV BEIJAMIM 

PEDRINHAS) 

R$86.400,00 MUNICI-
PAL 

16 REMOÇÃO DAS FAMILIAS PARA ALU-
GUEL SOCIAL E POSTERIOR ENTREGA 

DAS UNIDADES HABITACIONAIS 
REASSENTAMENTO DAS 04 

FAMILIAS      ( ESTAÇÃO FER-
REVIARIA) 

R$21.600,00 MUNICI-
PAL 

4 REMOÇÃO DAS FAMILIAS PARA ALU-
GUEL 
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COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Coordenadoria Objetivos Iniciativas 
Serviços / Programas e 
Projetos. 

Gestão da assistência 
social. 

• Garantir a adequada instalação de aten-
dimento do CADÚNICO; 

• Participar de forma sistemática das ca-
pacitações oferecidas pela Secretaria de 
Proteção Social, Justiça, Mulher e Direi-
tos Humanos (SPS); 

• Participação em reuniões do COEGE-
MAS; 

• Proporcionar termos de Fomento/Con-
vênio: financiamento dos Projetos das 
Organizações da Sociedade Civil; 

• Garantir o pleno funcionamento ade-
quado da Casa dos Conselhos e canais 
de participação, controle e mobilização 
social; 

• Manter de forma adequada a estrutura 
do Conselho Tutelar; 

• Proporcionar a plena manutenção das 
Unidades da Assistência Social; 

• Requalificar a Vigilância Socioassisten-
cial (Atualização, monitoramento e ava-
liação dos dados); 

• Realizar o acompanhamento e monito-
ramento Nutricional através do Núcleo 
de Segurança Alimentar e Nutricional; 

• Execução dos Programas Criança Feliz, 
Programa Mais Infância e ACESSUAS 
Trabalho no município; 

• Formação continuada dos profissionais 
da assistência social; 

• Acompanhar, através da tutoria, de 
forma técnico sistemático as unidades 
PSB e PSE; 

• Acompanhar as famílias do Programa 
BPC na Escola encaminhadas pelo Se-
cretaria Especial do Desenvolvimento 
Social; 

• Realizar reuniões periódicas da comis-
são de acompanhamento intersetorial 
do Programa BPC Escola; 

• Execução do Projeto #OcupaCRAS; 
• Implementação do Programa Crescer 

Bem em Sobral 
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Coordenadoria Objetivos Iniciativas 
Casa do Cidadão. Cadastro Único. • Priorizar atualização cadastral das famí-

lias com mais de 24 meses sem atualizar 
as informações cadastrais; 

• Realizar cadastramento de famílias em 
situação de vulnerabilidade social; 

• Incluir famílias no CadÚnico com per ca-
pita até R$ 179,00; 

• Priorizar cadastramento, atualização 
dos beneficiários do BPC idoso e BPC 
pessoa com deficiência; 

• Priorizar demandas da Secretaria Espe-
cial de Desenvolvimento Social (averi-
guação /revisão cadastral); 

• Lançar de 100% dos recursos das famí-
lias em descumprimento de condiciona-
lidades; 

• Realizar 15 Casa do Cidadão Itinerante. 
• Realizar atualização de 50% das famílias 

cadastradas no Cadastro Único. 
• Emitir de declaração com o Número de 

NIS para as famílias aderirem a Progra-
mas Sociais (Aposentadoria para do-
nos/donas de casa, CNH Popular, Cré-
dito Fundiário, Isenção de Concursos 
Públicos, Isenção de segunda Via de RG, 
Programas de cisternas, Tarifa social de 
água e energia elétrica, Universidade- 
PROUNI.PIBID,PBPU). 

• Emitir folha resumo para programas so-
ciais (INSS, PROUNI, UVA). 

• Realizar 100% do atendimento social 
das demandas específicas da Casa do Ci-
dadão ( Cadastro Único, Programa Bolsa 
Família, Benefício Eventual, Carteiras do 
Idosa e Pessoa com deficiência). 

 Benefícios eventuais. • Conceder em média 1.500 carteiras, 
atendendo os critérios estabelecidos na 
lei municipal e federal. 

• Ofertar em média de 400 benefícios 
eventuais/ano (auxílio natalidade e fu-
neral), às famílias inscritas no Cadastro 
Único atendendo o Decreto de Benefí-
cio Eventual. 



Mensagem à Câmara Municipal de Sobral - 2019 | 57

Coordenadoria Objetivos Iniciativas 
Casa do Cidadão                            
                                                        

Cartão Mais Infância 
Ceará 

• Monitorar as 728 famílias beneficiárias 
com o programa estadual de transfe-
rência de Renda. 

• Manter atualizado o cadastro único das 
728 famílias. 

• Alimentar mensalmente o sistema CMIC 
de monitoramento do Programa. 

Proteção Social Básica. CRAS/SCFV. • 1.590 participantes em grupos (0-6, 7-
15, 15-17, 18-59 e Idosos), sendo 50% 
público prioritário (795); de acordo com 
a Resolução nº 18, 15/07/17, art º 2. 
item f; 

• Garantir a redução das vulnerabilidades 
sociais nos territórios prevenindo riscos 
sociais, seu agravamento ou reincidên-
cia. 

• Formação Continuada dos Profissionais 
que atuam nos coletivos. 

• Inserir os beneficiários do Cartão Mais 
Infância nos coletivos de 0 a 6 anos do 
SCFV. 
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Coordenadoria Objetivos Iniciativas 
 CRAS/PAIF. • 3.000 /Ano  

• Prevenir a ocorrência de situações de 
vulnerabilidade social no território de 
abrangência do CRAS com a inserção 
das famílias em grupo de PAIF, do acom-
panhamento familiar e da realização de 
atividades coletivas.  

• Reduzir a ocorrência de riscos sociais, 
seu agravamento ou reincidência no 
território de abrangência do CRAS.  

• Ampliar o acesso a benefícios socioas-
sistenciais e programas de transferência 
de renda, bem como aos demais direi-
tos sociais, civis e políticos. 

• Realizar a territorialização/cartografia 
social das áreas de abrangência dos 6 
(seis) CRAS. 

• Ampliar a equipe de referência do CRAS 
Regina Justa para atuar no Caiçara. 

• Construção da sede própria do CRAS Jai-
baras (2019/2020). 

• Formação Continuada dos Profissionais 
de nível superior que atuam nas unida-
des. 

• Inserir as famílias beneficiárias do Car-
tão Mais Infância no acompanhamento 
de PAIF. 

• Acompanhar os beneficiários do Pro-
grama Superação da Extrema Pobreza 
Infantil no Sistema do CMIC - Cartão 
Mais Infância  

• CRAS/#OcupaCRAS 
o PROJETO #OcupaCRAS (Meta: 

720/mês) 
o Acompanhar adolescentes e jo-

vens, com vista a contribuir com 
a redução das vulnerabilidades 
sociais nos territórios preve-
nindo riscos sociais, seu agrava-
mento ou reincidência. 

o Formação Continuada dos Pro-
fissionais que atuam nos grupos. 

o Realizar ações de caráter socioe-
ducativo de apoio aos Serviços 
de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos - SCFV. 
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Coordenadoria Objetivos Iniciativas 
Programa Primeira In-
fância do SUAS/CRI-
ANÇA FELIZ. 

• Aumentar 25% da meta de 2017 (600
beneficiários ) ampliando para 750 be-
neficiários.

• Realizar visitas domiciliares sistemáticas
para o acompanhamento do desenvol-
vimento infantil.

• Desenvolver habilidades cognitivas, mo-
toras e linguagem de crianças de 0 a 6
anos, bem como fortalecer vínculos pa-
rentais possibilitando acesso das famí-
lias às políticas públicas.

• Realizar atividades de Caráter Coletivo
complementar às  Ações do Programa;

• Realizar Seminário da Primeira Infância
- Programa Criança Feliz;

• Realizar formação inicial de 6 novas visi-
tadoras domiciliares na metodologia
CDC - Cuidados para o Desenvolvimento
da Criança;

• Realizar de forma sistemática formação
para toda a equipe;

• Ampliar participação de profissionais
(abrigo domiciliar) em todas as forma-
ções do PCF.

Programa Nacional de 
Promoção do Acesso 
ao Mundo do Trabalho 

• Qualificar 1000 usuários da política de
Assistência Social visando o acesso ao
mundo do trabalho.

• Realizar 195 oficinas de desenvolvi-
mento de habilidades e orientação para
o mundo do trabalho junto aos usuá-
rios.

• Encaminhar até 50% dos usuários para
o mundo do trabalho (cursos de qualifi-
cação profissional e mercado de traba-
lho).

• Realizar Feiras de Oportunidades junto
a empresas do município;

• Encaminhar 100% das demandas dos
usuários para as políticas públicas.
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Coordenadoria Objetivos Iniciativas 
Proteção Social Espe-
cial: Média Complexi-
dade. 

CREAS/ PAEFI. • 400/Ano 
o Atender 100% das incidências de 

violações de direitos de modo a 
contribuir para o fortalecimento 
das relações familiares, minimi-
zando o processo de violação de 
direitos; 

• Formação Continuada para profissio-
nais; 

• Formar grupos de PAEFI com perfil de 
violações de direitos; 

• Retomar atendimentos semanais na 
DDM; 

• Intensificar o atendimento às mulheres 
vítimas de violência em parceria com o 
Centro de Referência da Mulher; 

• Realizar as campanhas temáticas de 
combate a violência 

• Garantir o acesso a serviços socioassis-
tenciais às famílias acompanhadas; 

• Contribuir para a melhoria da qualidade 
de vida das famílias com vistas a superar 
as situações de  violações de direitos. 

 CREAS/MSE. • 100/Ano 
o Atender 100% da demanda judi-

cial de cumprimento de medida 
socioeducativa em meio aberto, 
em consonância com o SI-
NASE(Sistema Nacional de Aten-
dimento Socioeducativo) e 
egresso de forma articulada a 
partir da valorização de suas po-
tencialidades e habilidades, vi-
sando minimizar a reincidência 
do ato infracional; 

o Atender 100% das famílias dos 
adolescentes que se encontram 
em Sistema Socioeducativo com 
privação de liberdade; 

o Formação continuada para os 
profissionais. 
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Coordenadoria Objetivos Iniciativas 
 CREAS/AEPETI. • Efetivar em média, 150 ações/ano para 

prevenção das situações de trabalho in-
fantil  

• Realizar reuniões intersetoriais periódi-
cas; 

• Realizar Campanhas informativas sobre 
o tema; 

• Formação Continuada para os orienta-
dores sociais e AEPETI. 

 CREAS/abordagem. • Em média, 4000/ano 
o Realizar 100% de abordagens so-

ciais aos indivíduos localizados 
em espaços públicos, no intuito 
de reduzir 50% dos casos e pro-
mover estratégias de superação 
das vulnerabilidades sociais, 
através de encaminhamentos e 
articulação da rede; 

• Realizar o mapeamento da situação de 
rua  de crianças e adolescentes; 

o Elaboração de 02 diagnósticos 
municipais (semestrais) das Cri-
anças e Adolescentes em situa-
ção de rua a fim de intensificar a 
aproximação para conhecer a  
realidade desse público, suas fa-
mílias e territórios; 

o Formação Continuada para pro-
fissionais; 

• Execução de reuniões periódicas com 
Abordagem Social do Centro POP; 

 Centro POP/aborda-
gem. 

• Realizar 100% de abordagens sociais 
aos indivíduos em situação de rua loca-
lizados em espaços públicos, no intuito 
de reduzir 50% dos casos e promover 
estratégias de superação das vulnerabi-
lidades sociais, através de encaminha-
mentos e articulação da rede; 

• Execução de reuniões periódicas com 
Abordagem Social do CREAS; 

o Elaboração de 01 diagnóstico 
municipal da população em situ-
ação de rua 
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Coordenadoria Objetivos Iniciativas 
 Centro POP/Serviço 

Especializado. 
• Atender 80% das pessoas em situação 

de rua (residentes e migrantes), a fim de 
reduzir a quantidade de pessoas que 
utilizam as ruas como espaço de mora-
dia ou sobrevivência através de articula-
ção com os familiares propiciando seus 
retornos. 

• Contribuir através do acompanha-
mento, proteção e cuidados individuais 
e familiares voltados ao desenvolvi-
mento de autonomias 

• Promover a qualidade de vida e reduzir 
riscos sociais da população adulta em si-
tuação de rua; 

• Qualificar a rede intersetorial para o 
atendimento à população em situação 
de rua; 

• Implantar na unidade 01 grupo de PAEFI 
de modo a propor a restauração dos vín-
culos familiares e usuários.  

Proteção Social Espe-
cial: Média Complexi-
dade. 

Abrigo Domiciliar. • •Minimizar a permanência dos acolhi-
dos nas unidades, através de reaproxi-
mação com a família de origem ou ex-
tensa, em última instância à família 
substituta; 

o Formação Continuada para os 
profissionais; 

• Reformar e ampliar a unidade de acolhi-
mento a fim de expandir a capacidade 
de atendimento; 

• Intensificar as reuniões intersetoriais 
para alinhamento e buscas de estraté-
gias para o retorno familiar 

• Impulsionar as reuniões periódicas com 
os familiares  a fim de trabalhar temas 
transversais  
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Coordenadoria Objetivos Iniciativas 
 Acolhimento POP. • Atender a capacidade máxima de 25 

pessoas em situação de acolhimento, vi-
sando através do atendimento multi-
profissonal, a reconstrução dos vínculos 
e reintegração familiar e comunitária 
com estratégias de formulação de pro-
jetos de vida; 

• Promover a qualidade de vida e reduzir 
riscos sociais da população adulta em si-
tuação de rua 

• Formação Continuada para profissio-
nais; 

• Ampliação da Unidade de Acolhimento 
para expandir a oferta do serviço; 

• Construção de 01 Centro Dia para Ido-
sos. 

• Noticiar ao Ministério Público casos de 
abandono/negligência envolvendo pes-
soa idosa ou pessoa com deficiência 
acolhidos na unidade 

• Realizar reuniões intersetoriais que pro-
piciem alternativas para o retorno à fa-
mília de origem e ou extensa, com vistas 
a avaliar ainda o período de permanên-
cia na unidade 

• Encaminhar o usuário do serviço para a 
emissão de documentação necessária; 

• Contribuir para o acesso ao mercado de 
trabalho através de cursos profissionali-
zantes. 
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UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA 

UGP-PV 

Células Ações/Iniciativas para 2019 
Sala de Informações Estraté-
gicas e Laboratório sobre Vio-
lência, Cidadania e Cultura de 
Paz 

• Estabelecer fluxos padronizados e frequentes entre a 
UGP-PV e a Secretaria de Segurança Pública e Defesa So-
cial do Estado do Ceará e a Secretaria de Saúde do Muni-
cípio de Sobral no que diz respeito aos dados de mortes 
violentas ocorridos no município, como forma de dar 
maior agilidade nas análises dos dados e encaminhamen-
tos de ações na perspectiva de cuidado. 

• Implementar o sistema CPPG (Ceará Pacífico Pesquisas 
Georreferenciadas) para uso dos articuladores, facilitado-
res e da gestão da UGP-PV, como forma de agrupar de ma-
neira visual os dados de prevenção à violência e proporci-
onar encaminhamentos de cuidado customizados. 

• Criar a Comissão Intersetorial de Prevenção de Violência, 
composta por pessoas de diversas instituições (OAB, Câ-
mara dos Vereadores, academia, etc) e território, como 
forma de fazer pontes com diferentes atores e co-respon-
sabilizá-los pelo processo de prevenção de violência. 

Educação Permanente • Co-criar o Programa de Formação em Direitos Humanos 
em conjunto com as outras coordenadorias da SEDHAS e 
implementar o Programa a, pelo menos, 75% dos profissi-
onais com atuação territorial. As turmas devem ser inte-
gradas. 

• Criar, pelo menos, 4 materiais didáticos (cartilhas, manu-
ais, guias) sobre prevenção de violência, que compilam os 
resultados e aprendizados da UGP-PV.  

• Inscrever, pelo menos, dois projetos da UGP-PV para edi-
tais de captações de recursos externos.  

Célula de Estudos das Mortes 
Violentas 

• Implementar a CEMV no Território II (Padre Palhano, Su-
maré, Dom José, Centro); 

• Realizar 100% de estudos das mortes violentas envol-
vendo jovens de 10 a 29 anos moradores dos territórios I 
e II; 

• Produzir encaminhamentos e recomendações setoriais de 
evitabilidade de mortes futuras da juventude. 

Célula de Acompanhamentos 
das Investigações e Processos 
de Homicídios 

• Realizar o monitoramento do Programa Tempo de Justiça 
no Município; 

• Dar continuidade à implementação, em parceria com Co-
ordenadoria de Direitos Humanos, do Fluxo Municipal de 
Proteção às Pessoas Ameaçadas; 

• Realizar triagem, encaminhamentos, acompanhamento e 
análises de 90% dos cumprimentos das Prestações de Ser-
viços Comunitários no prazo estipulado pelo Ministério 
Público (PSC Humanizado). 
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Células Ações/Iniciativas para 2019 
Comitês Territoriais • Instaurar o Comitê Territorial no Território II; 

• Corresponsabilizar 100% dos gestores acerca da Preven-
ção de Violência Juvenil; 

• Monitorar, sistematizar e analisar 04 Diagnósticos Situaci-
onais com Estratificação de Risco dos Adolescentes e Jo-
vens do Território I e II; 

• Implementar o Fluxo de Acompanhamento de Prevenção 
a Violência Juvenil no Território I e II;  

• Implementar o Formulário de Prevenção e Acompanha-
mento da Violência Juvenil no território I e II em 100% dos 
casos graves e gravíssimos estratificados pelos equipa-
mentos do Território I e II; 

• Implementar o Projeto Conexão Territorial no Território I; 
• Implementar a Sala de Situação do Comitê Territorial no 

Território I e II; 
• Realizar 10 Educações Permanentes - EP´s com os gestores 

do Comitê Territorial I e II; 
• Gerenciar, Monitorar e Avaliar 100% dos cursos de quali-

ficação e profissionalização, do Programa Ocupa Juven-
tude, ofertados pela UGP- PV; 

• Dar suporte técnico aos Centros de Educação Infantil – 
CEI´s do Território I na implementação e execução do Pro-
jeto Ciranda da Paz; 
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Células Ações/Iniciativas para 2019 
Programa Articulador de Ju-
ventude e Círculos dos Diálo-
gos Comunitários 

• Realizar seleção, formação e implementação da equipe de 
Articuladores de Juventude do Território II; 

• Realizar Territorialização e Diagnóstico Territorial Georre-
ferenciado do Território I e II; 

• Acompanhar 100% dos adolescentes e jovens estratifica-
dos como graves e gravíssimas no Diagnóstico Situacional 
do Território I e II; 

• Construir e fortalecer vínculos com 100% dos adolescen-
tes e jovens estratificados como graves e gravíssimas no 
Diagnóstico Situacional do Território I e II; 

• Implementar estratégias de intervenção e prevenção de 
violências com 100% dos adolescentes e jovens estratifi-
cados como graves e gravíssimas no Diagnóstico Situacio-
nal do Território I e II; 

• Provocar e realizar articulações intra-inter-extra setoriais 
de prevenção de violências com 100% dos adolescentes e 
jovens estratificados como graves e gravíssimas no Diag-
nóstico Situacional do Território I e II;  

• Realizar a seleção, formação e implementação da equipe 
de Facilitadores Comunitários do Território II; 

• Realizar 60 Círculos de Diálogos Comunitários no Territó-
rio I; 

• Implementar e fomentar Círculos de Diálogos Comunitá-
rios em 100% dos bairros compreendidos no Território II; 

• Acolher os familiares e participar de 100% dos velórios dos 
adolescentes e jovens, entre 10 a 29 anos dos Territórios I 
e II, vítimas de homicídio; 

• Discutir e construir intervenções de cuidado e prevenção 
em 100% dos casos graves e gravíssimos com os profissio-
nais e gestores dos equipamentos do Território I e II; 

Comunicação Colaborativa, 
Criativa e Cidadã 

• Realizar 200 oficinas de educomunicação com as equipes 
territoriais da UGP-PV; 

• Produzir 01 documentário em audiovisual com adolescen-
tes e jovens do Território I egressos dos cursos do Ocupa 
Juventude; 

• Produzir o II Seminário Direitos Humanos, Mídia e Comu-
nicação; 

• Implementar, Gerenciar e Monitorar o projeto LabCo-
necta no Território I garantindo o protagonismo juvenil; 

• Produzir e publicar intra, inter e extra território 70 mate-
riais de comunicação; 

 

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

URBANA E RURAL – UGPRFUR 

• 46 Imóveis – Vila Malhadinha – Distrito Bonfim 
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• 1.256 Imóveis – Complexo Monsenhor Aloísio Pinto 
• 340 Imóveis – Conjunto Cesário Barreto – “Paraíso Das Flores” 
• 150 Imóveis – Conjunto Habitacional – Distrito de Jaibaras 
• 45 Imóveis- nos Bairros Padre Palhano, Santa Casa, Alto Novo, Centro (Usuca-

pião) 
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CULTURA 

Sobral tem um rico patrimônio arquitetônico, urbanístico, cultural e artístico, que re-
sultou em seu tombamento pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
– IPHAN no ano 2000, e a Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer – SECJEL 
é o órgão que formula e coordena, entre outras, a execução das políticas públicas de 
cultura do Município de Sobral, incluindo o desenvolvimento de ações que visam a 
proteção da memória e do patrimônio histórico artístico e cultural. 

São programas e iniciativas que ajudam as pessoas a conhecerem melhor a cidade, 
não só como centro cultural e histórico, mas pelos resultados positivos nas práticas 
desportivas e na fruição cultural de formação intelectual e social das juventudes e dos 
cidadãos sobralenses de forma geral. 

CASA DA CULTURA 

Sobre os escombros do tradicional “Solar dos Figueiredos” a Casa da Cultura de Sobral 
surge. Inaugurada em 19 de março de 1998, hoje a Casa abriga, a galeria Zenon Bar-
reto para exposições de artes, o quintal para eventos em geral, o Hall como espaço 
de convivência e a sala de cinema Cine Falb Rangel. 

Passaram no ano de 2018 pela Casa da Cultura 22.556 pessoas. A Galeria Zenon Bar-
reto recebeu 06 exposições: Ponte entre Nortes, Migrações, Zona de Litígio, Êxodos, 
III Norte Bienal e Minha História com Bel, de artistas locais e nacionais, recebendo 
cerca de 11.407 mil visitantes (assinantes). 

THEATRO SÃO JOÃO 

Construído entre 1875 e 1880 por iniciativa de particulares que formaram a Sociedade 
Cultural União Sobralense, encabeçada pelo escritor sobralense Domingos Olímpio, é 
o segundo teatro mais antigo do Ceará. Em 1983, o Theatro foi tombado pelo Patri-
mônio Estadual. Em estilo arquitetônico neoclássico, com palco tipo italiano e plateia 
em formato de ferradura com balcões, o Theatro São João possui capacidade para 
300 pessoas e recebe programações permanentes de dança, teatro e música. 

Durante o ano de 2018 passaram pelo Theatro São João 13.815 mil pessoas e se apre-
sentaram 128 espetáculos. 
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ESCOLA DE MÚSICA DE SOBRAL 

O projeto de implantação de uma escola de música em Sobral teve início com a con-
tratação de um quinteto de cordas em 1997, na primeira gestão do prefeito Cid Fer-
reira Gomes, sendo em 2003 criada oficialmente. A Escola dispõe de uma infraestru-
tura com capacidade para 800 alunos por semestre, oferecendo cursos de instrumen-
tos de sopro, guitarra, contrabaixo elétrico e acústico, teclado, percussão, bateria, 
violão popular, cavaquinho, coral, técnica vocal, violino, viola, violoncelo, editoração 
de partituras, teoria musical, história da música e musicalização infantil, atendendo 
prioritariamente aos estudantes da Rede Pública de Ensino. 

A Escola de música atua em dois eixos: formação musical (acrescentar os núcleos de 
formação) e Banda de Música Maestro José Pedro (inserir quantidade de apresenta-
ções). De janeiro a dezembro foram 45 apresentações alcançando um público de 
42.470 pessoas, sendo 79 apresentações da Banda de Música (22.600 pessoas). A Es-
cola de Música recebeu 178 pessoas para visitas guiadas, além de ter recebido no ano 
de 2018, 1.193 alunos, tendo 818 concludentes. 

CASA DO CAPITÃO-MOR 

A Casa do Capitão-Mor está situada no primeiro núcleo habitacional da cidade. Após 
consecutivos ciclos de ocupação, a centenária edificação passou por criteriosos tra-
balhos de prospecção arqueológica que mediaram seu restauro, permitindo que o 
imóvel resgatasse suas características iniciais, e possibilitando às atuais gerações vi-
venciar este elo entre passado e presente, memória e história. Desde então, a Casa 
vem desenvolvendo atividades voltadas à discussão e valorização do patrimônio cul-
tural sobralense, compreendido tanto em seu caráter material, presente nas edifica-
ções e monumentos do Centro Histórico, quanto imaterial, representado pelo saber 
fazer da população e pelas manifestações culturais. 

Durante o ano de 2018 foram atendidas mais de 3.635 visitantes vindo de escolas 
públicas e particulares, Universidades, Institutos, visitantes vindos de outras cidades, 
estados e país. Foram desenvolvidas atividades de mediação à Casa do Capitão-Mor 
e Centro Histórico, Palestras de educação patrimonial, aplicação de jogos didáticos, 
mostra de vídeos sobre a história e cultura de Sobral. Também foram realizadas 2 
edições do projeto Doces Lembranças, dentro da programação do I Encontro de Cul-
tura Popular de Sobral e Semana do Patrimônio. 

PINACOTECA DE SOBRAL - ESPAÇO RAIMUNDO CELA 

A Pinacoteca de Sobral é um espaço expositivo situado na Rua Menino Deus, 17, no 
centro de Sobral, Ceará. Inaugurado em 29 de dezembro de 2016, o equipamento tem 
seu acervo inicial fruto da doação de um sobralense, o Dr. Roberto Alves de Lima, 
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posteriormente complementado com doações de artistas locais, nacionais e interna-
cionais. O espaço recebe o nome de Raimundo Cela, artista sobralense de grande re-
conhecimento nacional. 

Passaram pela Pinacoteca no ano de 2018 cerca de 6.500 visitantes. 

MUSEU MADI SOBRAL 

No dia 5 de julho de 2005, os sobralenses ganharam mais um espaço expositivo, o 
Museu MADI. Inaugurado por ocasião do aniversário da cidade, tem acervo composto 
por cerca de cem obras, pertencentes ao movimento. Fazem parte do acervo escul-
turas, pinturas e desenhos, fruto de doações de mais de 70 membros do grupo MADI 
de vários países e continentes, selecionados pelo próprio Carmelo Arden Quin, inicia-
dor e líder desse movimento. Durante o ano de 2018 o Museu MADI recebeu até o 
mês de abril 742 visitas e aconteceram 2 edições do Tenda MADI. Em 14 de abril de 
2018 o Museu MADI foi fechado devido ao período de chuvas e problemas estruturais 
do prédio. As obras foram retiradas, embaladas e encaminhadas para uma reserva 
técnica instalada na Casa da Cultura. Dessas obras, 25 foram encaminhadas para res-
tauro. Até o presente momento, a reforma do prédio não foi concluída. 

CALENDÁRIO ANUAL DE AÇÕES E EVENTOS 

Bois e Reisados de Sobral 

O edital de credenciamento para apoio aos grupos de Bois e Reisados foi realizado no 
período de 15 a 22 de dezembro de 2017. Foram habilitados 10 grupos. No ano de 
2018 não aconteceu o encontro de bois, o edital proporcionou 2 apresentações de 
cada grupo, uma dentro do bairro de origem do grupo e outra nos distritos e bairros 
distintos. Data de apresentação dos grupos: 06/01/2018 a 15/01/2018 

Programação Bois e Reisados: 

• 06/01 - Boi Caiçara 
• 06/01 - Boi Paz no Mundo 
• 06/01 - Boi Lagartixa 
• 10/01 - Tira Prosa 
• 11/01 - Boi Estrela Filho 
• 12/01 Boi Estrela 
• 13/01 Boi Esperança 
• 15/01 Boi Maresia 
• 14/01 Bumba Meu Boi Popular 
• 15/01 Boi Paz no Mundo 
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Local de realização: Residencial Nova Caiçara, bairro Sinhá Sabóia, bairro Paraíso das 
Flores, bairro Parque Santo Antônio, bairro Santa Casa, bairro Terrenos Novos, bairro 
Recanto II, Arco Nossa Senhora de Fátima (centro), distrito Salgado do Machado, dis-
trito Aracatiaçu/Olho d’água do pajé. 

Estimativa de público: 600 pessoas 

Bloco dos Sujos 

Festa tradicional no calendário festivo sobralense, foi criada em 1946 com o nome 
Bloco dos anjos, acontece um sábado antes do período carnavalesco, caracteriza-se 
por reunir todos os grupos sociais da cidade, gerando um grande fluxo de visitantes 
que se fantasiam desde personagens tradicionais, tendências da atual geração e a 
troca de roupas entre gêneros masculino e feminino, que já é a marca registrada do 
bloco. 

Data de Realização: 03 de fevereiro de 2018 (sábado) 

Locais de realização: percurso com saída na Praça da Coluna da Hora e ponto final na 
Boulevard do Arco 

Estimativa de público: 20.000 pessoas 

Desfile das Escolas de Samba 

As Escolas de Sambas foram selecionadas via edital de credenciamento, as inscrições 
aconteceram no período de 05 a 15 de janeiro de 2018. Foram selecionados 07 gru-
pos: GRES Unidos do Alto do Cristo, GRES Acadêmicos do Dom Expedito, GRES Moci-
dade Independente do Alto da Brasília, GRES Unidos das Pedrinhas, GRES Princesa do 
Samba do bairro Recanto II, GRES Estação Primeira do Sinhá Sabóia, GRES Unidos da 
Vila União. 

Data de Realização: 13 de fevereiro de 2018 

Locais de realização: Av. Dr Guarany – Centro 

Estimativa de público: 4.000 pessoas 

Resultado final da premiação: 

• 1º lugar – GRES Princesa do Samba – 79,5 pontos – Premiação: R$ 7.000,00; 
• 2º lugar – GRES Estação Primeira do Sinhá Sabóia – 78,0 pontos – Premiação R$ 

4.000,00; 
• 3º lugar – GRES Unidos do Alto do Cristo – 77 pontos – Premiação R$ 2.500,00; 
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Semana de Museus 

A Semana Nacional de Museus acontece anualmente para comemorar o Dia Interna-
cional de Museus, 18 de maio, quando museus e outras instituições culturais brasilei-
ras, convidados pelo Ibram, desenvolvem uma programação especial para o período. 
A 16ª edição apresentou o tema Museus hiperconectados: novas abordagens, novos 
públicos. A programação dos museus contou com roda de conversa, visitas mediadas, 
atividades interativas (Qr code), lançamento de jogos educativos, percurso cultural, 
encontro com digital influencer Vivi Villanova e exposição Forma, Cor e Movimento. 

Data de Realização: 14 a 20 de maio de 2018 

Locais de realização: Casa do Capitão-Mor, Casa da Cultura, Pinacoteca de Sobral 

Estimativa de público: 442 pessoas 

São João de Sobral 

As atividades para a realização do XXII São João de Sobral iniciaram-se com o Seminá-
rio Junino, realizado nos dias 11 e 12 de maio de 2018 na Casa de Cultura com um 
público de 116 pessoas. O seminário teve como objetivo a reflexão sobre o cenário 
junino local, suas transformações e perspectivas dentro do universo da cultura popu-
lar. 

A estrutura do São João de Sobral foi formada por uma cidade Cenográfica, com ati-
vidades infantis, música popular, coreto para apresentações musicais, praça de ali-
mentação, arena junina, onde realizou-se o XXII Festival de Quadrilhas Municipal e II 
Festival de Quadrilhas Regional e Palco para apresentação de shows nacionais e regi-
onais em todos os dias do Evento. 

Programação Cidade Cenográfica 

Dia 28/06 

• 18h - Roda de Sanfonas participação escola de música de Sobral 
• Brincadeiras infantis 
• Praça de alimentação comidas típicas 

Dia 29/06 

• 18h - Encontros de Violeiros: Chico Barbosa, Antônio Teixeira, João Batista Du-
arte, Ivan Viana, Antonio Ponte, Messias da viola, Narcelio Sousa, Nonato do 
Missi. 

• Brincadeiras infantis 
• Praça de alimentação comidas típicas 
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Dia 30/06 

• 18h - Forró das Antigas 
• Brincadeiras infantis 
• Praça de alimentação comidas típicas 

PROGRAMAÇÃO ARENA JUNINA 

Dia 28/06 

• 19h - Mostra Infantil 
• 20h -Sobral Junino 
• Estrela do Luar 

DIA  29/06 

• 19h - Mostra infantil 
• 20h - Beija Flor do Sertão 

o Fulô do campo 
o Pisa na Fulô 
o Luar do Sertão 

Dia 30/06 

• 19h - II Festival Regional de Quadrilhas de Sobral 

PROGRAMAÇÃO ARENA DE SHOWS 

Dia 28/06 

• 22:30h - Elba Ramalho 

DIA  29/06 

• 11:30h -Vammus Forrozão 

Dia 30/06 

• 11:30h - Laninha Show 

Para a realização do XXII Festival Municipal de Quadrilhas Juninas foram selecionadas 
via edital 06 grupos que se apresentaram durantes os dias 28 e 29 de junho de 2018:  
Sobral Junino, Estrela do Luar, Beija Flor do Sertão, Fulô do campo, Pisa na Fulô e Luar 
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do Sertão. Que também contou com a participação especial das quadrilhas infantis: 
APAE e Brisa do Luar. 

No terceiro e último dia aconteceu o II Festival Regional com a participação das qua-
drilhas: São João do Ipú (Ipú), Beira Lixo (Camocim), concorrendo com as quadrilhas 
vencedoras do XXII Festival Municipal de Quadrilhas Juninas de Sobral. 

Resultado geral do XXII Festival Municipal de Quadrilhas Juninas de Sobral: 

• 1º lugar: Fulô do Campo Premiação: R$ 5.000,00; 
• 2º lugar – Estrela do Luar Premiação R$ 3.000,00; 
• 3º lugar – Pisa na Fulô Premiação R$ 2.000,00; 
• 4º lugar – Luar do Sertão 
• 5º lugar –Sobral Junino 
• 6º lugar – Beija Flor do Sertão 

Resultado por categoria do XXII Festival Municipal de Quadrilhas Juninas de Sobral: 

• Melhor Casamento: Pisa na Fulô Premiação: R$ 200,00; 
• Melhor Noivo: Fulô do Campo Premiação R$ 200,00; 
• Melhor Noiva: Fulô do Campo Premiação R$ 200,00; 
• Melhor Marcador: Pisa na Fulô Premiação R$ 200,00; 
• Melhor Rainha: Fulô do Campo Premiação R$ 200,00; 

Resultado geral do II Festival Regional de Quadrilhas Juninas de Sobral: 

• 1º lugar: Fulô do Campo Premiação: R$ 4.000,00; 
• 2º lugar – São João do Ipú Premiação R$ 3.000,00; 
• 3º lugar – Estrela do Luar Premiação R$ 2.000,00; 

Data de Realização: 28/06, 29/06 e 30/06 de 2018 

Locais de realização: Margem Esquerda 

Estimativa de público: 20.000 Pessoas circularam na Margem Esquerda 

Virada Cultural - Aniversário de Sobral 

Em comemoração aos 245 anos do município de Sobral, a Prefeitura de Sobral por 
meio da Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer de Sobral (Secjel) e Instituto 
Escola de Cultura, Comunicação, Ofícios e Artes (ECOA Sobral), realizou no dia 04 de 
julho de 2018, a partir das 18h30 a segunda edição da Virada Cultural #OcupaSobral. 
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Com atividades descentralizadas, a programação foi aberta com a apresentação do 
Cortejo Cultura #OcupaSobral que percorreu o Centro Histórico da cidade e embalou 
o público ao som do maracatu e em ritmo de dança, com quadrilhas juninas, grupos 
circenses, reisado, escolas de samba e bloco Matracas do Acaraú, também contou 
com cinco palcos em diferentes bairros da cidade recebendo atrações para todas as 
idades e todos os gostos. 

Data de Realização: 04 de julho de 2018 

Locais de realização: Becco do Cotovelo, Praça São João, Palco Sumaré, Palco Alto da 
Brasília, Palco Cohab II, Palco Cohab III e Palco Boulevard do Arco. 

Estimativa de público: 20.000 pessoas 

Programação 

Aniversário de Sobral no Becco (Horário: 08:00h às 12:00h) 

• Praça São João (18h às 23h) 
• Cortejo Cultural e a Arte Popular 

Palco Sumaré (18h às 23h) 

• Arena Infantil 
• Grupo Balaio da Preta 
• LPO 

Palco Cohab II (18:30h às 20h) 

• Arena Infantil 
• Martônio Holanda 
• Banda Toque Primitivo 

Palco Alto Da Brasília (18h às 21h) 

• Arena Infantil 
• Renne Django 

Palco Cohab II (18h às 23h) 

• Arena Infantil 
• Apresentação de Reisado com O Boi Paz no Mundo 
• Rosinha do Acordeon 
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Palco Boulevard Do Arco (21h às 5h) 

• Sobral Solar (Artistas Sobralenses) 
• Lenine 
• Os Transacionais 

Aniversário da Escola De Música 

A Escola de Música de Sobral - Maestro José Wilson Brasil comemorou 21 anos em 
setembro, com uma programação especial de aniversário realizada no dia 28/09. O 
aniversário da Escola de Música de Sobral é uma realização da Prefeitura de Sobral, 
através da Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer - Secjel e Instituto Ecoa. 

A programação inicia às 14h, no auditório da Escola de Música de Sobral, com o “Bate-
papo Musical - Música no Ceará: ontem e hoje”, com a presença de Téti, Rodger Ro-
gério, Davi Duarte, Kátia Freitas, Edmar Gonçalves, Rogério Franco, Gilmar Nunes, 
Calé Alencar e Dalwton Moura, nomes importantes da música cearense. 

À noite, a partir das 18h foi a vez da programação musical Dar o tom, com a apresen-
tação da Banda de Música, Quinteto de Sax e apresentações de grupos artísticos da 
EMS. O encerramento ficou por conta do show “Futuro e Memória”, álbum homô-
nimo de Rogério Franco e Dalwton Moura, que foi interpretado pelas vozes de Kátia 
Freitas, Téti, Rodger Rogério, Davi Duarte, Edmar Gonçalves, Calé Alencar e Gilmar 
Nunes, com participação especial de Tchesco Carvalho. O show marcou o lançamento 
do disco “Futuro e Memória”, em Sobral. 

Data de Realização: 28 de setembro 

Locais de realização: Theatro São João 

Estimativa de público: 3.200 Pessoas 

Aniversário do Theatro São João 

Para celebrar os 138 anos do Theatro São João, a Prefeitura de Sobral, através da 
Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer de Sobral - Secjel e Instituto ECOA, 
elaboraram uma programação repleta de atrações, realizadas nos dias 26 e 27 de se-
tembro, com acesso gratuito. 

A programação iniciou dia 26 (quarta-feira) com o espetáculo infantil Adedonha (So-
bral), que trouxe brincadeiras cantadas, baú da leitura e pinturas. Em seguida subiu 
ao palco o espetáculo Antígona, do grupo sobralense Cia. do Batente, uma releitura 
pós-dramática de Sófocles. Logo após foi a vez do espetáculo “Geração Trianon”, ho-
menageando a paixão de seus artistas para viver de sua arte, e para finalizar a pri-
meira noite de apresentações, uma performance poética com Rogênio Martins. 
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Encerrando as atividades na quinta-feira (27), o Theatro São João recebe Pedro Do-
mingues para um bate papo sobre o “Processo Criativo do Espetáculo Geração Tria-
non: da concepção à interpretação”. 

Data de Realização: 26 e 27 de setembro 

Locais de realização: Theatro São João 

Público: 345 pessoas 

Programação 

Dia 26/09 (quarta-feira) 

• 18h30 - Grupo Adedonha (livre) 
• 19h30 - Antígona - hall do teatro (classificação 12 anos) 
• 20h - Geração Trianon (classificação 12 anos) 
• 21h30 - Performance poética com Rogênio Martins 

Dia 27/09 (quinta-feira) 

• 17h - Bate papo com Pedro Domingues - “Processo Criativo do espetáculo Ge-
ração Trianon: da concepção à interpretação” 

Semana do Patrimônio 

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer, 
Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente e Instituto ECOA em alusão ao Dia Muni-
cipal do Patrimônio, realizou de 26 de outubro a 01 de novembro, a Semana Municipal 
do Patrimônio com o tema “Sobral: minha cidade, minha história”, o evento preten-
deu fortalecer a relação da população com o patrimônio cultural sobralense. 

O Dia Municipal do Patrimônio comemora a data do tombamento do Sítio Histórico 
de Sobral, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em 
1999. 

Data de Realização: 26, 28, 29, 30 de outubro e 01 de novembro 

Locais de realização: Theatro São João 

Público:  1.402 pessoas 
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Concertos Natalinos 

A Prefeitura Municipal de Sobral, por meio da Secretaria da Cultura, Juventude, Es-
porte e Lazer, apresentou a programação especial de Natal 2018. Com concertos es-
palhados pelo município, as atividades culturais iniciaram na quinta-feira (06/12) e se 
estendeu durante todo o mês de dezembro, com apresentações musicais da Banda 
de Música Maestro José Pedro da Escola de Música de Sobral. 

Data de Realização: 06 a 22 de dezembro 

Locais de realização: Paróquia Nossa Senhora De Fátima Cohab I, Mercado Central 
(Sede), Paróquia São José Sumaré(Sede), Praça Principal Taperuaba (Distrito), Estação 
Da Juventude-vila União(Sede), Estação Da Juventude Nova Caiçara (Sede), Praça Co-
luna Da Hora(Cdl), Igreja Nossa Senhora Da Saúde Jordão  (Distrito), Igreja Matriz Pa-
triarca (Distrito), Igreja Matriz Rafael Arruda (Distrito) 

Público: 345 pessoas 

Show da Virada 

A festa de virada do ano de Sobral teve uma programação que contemplou a margem 
esquerda do Rio Acaraú. a programação teve início às 17h00 ocupando com: Cine-
clube, contação de história, shows infantis, brinquedos infláveis, pinturas de rosto, 
escultura em balão, atividade voltada para leitura, com shows de artistas locais e uma 
atração nacional.  

Data de Realização: 31 de dezembro 

Locais de realização: Margem Esquerda 

Público:   

Programação Infantil 

• 17H - Reveillonzinho 
• Contação de história brinquedos infláveis, pinturas de rosto, escultura em ba-

lão e Esportes radicais (Tirolesa, escalada etc) 

Palco Principal 

• 21H - BANDA OUTRAS FREQUÊNCIAS 
• 23:00H - SHOW BANDA BIQUINI CAVADÃO 
• 01H - CHICO PESSOA 
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EDITAIS 2018 

Edital de incentivo aos grupos de bois e reisados 

Período de inscrição: 15/12/17 a 22/12/17 (referente ao edital 2018) 

• VAGAS: 10 grupos adultos (R$ 2.500,00) e 8 grupos infantis (R$ 1.625,00) 
• TOTAL DISPONÍVEL: R$ 38.000,00 
• HABILITADOS: 10 grupos adultos 
• TOTAL EXECUTADO: R$ 25.000,00 

Edital de Incentivo às Escolas de Samba 

Período de inscrição: 05/01 a 15/01 

• VAGAS: 4 GRES [grupo 1] (R$ 15.000,00) e 4 GRES [grupo 2] (R$ 11.000,00) 
• TOTAL DISPONÍVEL: R$ 104.000,00 
• HABILITADOS: 4 GRES [grupo 1] e 3 GRES [grupo 2] 
• TOTAL EXECUTADO: R$ 93.000,00 

Edital de Ocupação do Theatro São João 

Período de inscrição: 05/01 a 15/01 

• INSCRITOS: 34 projetos 
• HABILITADOS: 19 projetos 

Editais de Credenciamento Artístico 2018.1 e 2018.2 

Período de inscrição: 09/04 a 25/07 (2018.1) e 29/08 a 28/09 (2018.2) 

• OFICINAS TIRA-DÚVIDAS: assessoramento direto do produtor Rômulo Teixeira 
na sede e caravanas em 4 distritos (Taperuaba, Aracatiaçu, Jaibaras e Jordão) 

• HABILITADOS: 42 grupos/artistas 

Incentivo às Quadrilhas Juninas de Sobral 

Período de inscrição: 24/04 a 14/05 

• VAGAS: 06 grupos adultos (R$ 9.000,00) e 06 grupos infantis (R$ 3.000,00) 
• TOTAL DISPONÍVEL: R$ 72.000,00 
• HABILITADOS: 06 grupos adultos e 01 grupo infantil 
• TOTAL EXECUTADO: R$ 57.000,00 
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Edital do II Festival Regional de Quadrilhas Juninas de 
Sobral 

Período de inscrição: 08/06 a 20/06 

• VAGAS: 3 quadrilhas juninas 
• SELECIONADOS: 2 quadrilhas juninas 
• São João do Ipu (Ipu) e Beira-Lixo (Camocim) 

ATIVIDADES REALIZADAS POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO COM ORGANIZA-

ÇÃO SOCIAL (INSTITUTO ECOA) 

Doces Lembranças 

A atividade tem como objetivo manter vivo e difundir o saber fazer dos doces tradici-
onais sobralenses, refletindo sobre as relações de memória e modos de fazer, bus-
cando a preservação do patrimônio cultural local. 

• Quantidade de edições: 1 
• Locais das edições realizadas: Casa do Capitão-Mor 
• Estimativa de público: 20 pessoas 

Quintal da Poesia 

Quantidade de edições: 7 

• Locais das edições realizadas: Casa da Cultura e Residencial Nova Caiçara 
• Estimativa de público: 942 pessoas 

Praça Viva 

Ação de ocupação das Praças da Cidade de Sobral com programação diversificada que 
reúne espetáculos e apresentações culturais nas diversas linguagens artísticas. O Pro-
grama circula pelas praças da cidade, possibilitando uma verdadeira experiência de 
fruição cultural aos cidadãos sobralenses. O Praça Viva também tem como propósito 
estimular a ocupação permanente das praças através de ações que promovam o seu 
reconhecimento como espaço de lazer e entretenimento por parte da população cir-
cunvizinha. Acontece dois finais de semana por mês nas diversas praças da cidade e 
distritos de Sobral. 

• Quantidade de edições: 
 Carnaval das crianças (Parque da Cidade/FEV) 
 Bairro Pedrinhas (10 de março) 
 Parque Silvana (07 de abril) 
 Sumaré (05 de maio) 
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 Caioca (14 de julho) 
• Locais das edições realizadas: Residencial Nova Caiçara, Distrito São José 

do Torto, Vila União - Praça da Juventude, Distrito Jaibaras; 
• Estimativa de público: 3.200 pessoas 

Domingo das Crianças 

Programa de difusão cultural das artes cênicas e ocupação do Theatro São João dire-
cionado ao público infantil com o propósito de explorar o universo do brincar através 
de uma diversidade de atividades lúdicas. Em seguida, a criançada é convidada para 
assistir espetáculos de dança, música, teatro, circo. Tem duas edições mensais, uma 
no Theatro São João e outra que acontece de forma itinerante, nos bairros e distritos 
da cidade. 

• Quantidade de edições: 7 
 Theatro São João (15 de fevereiro) 
 Parque Santo Antônio (04 de março) 
 Theatro São João (18 de março) 
 Theatro São (22 de abril) 
 Theatro São João (06 de maio) 
 ECOA (20 de maio) 
 Theatro São João (27 de maio) 

• Estimativa de público: 354 pessoas 

Teatro de Terça 

Programa de difusão cultural da linguagem teatral e ocupação do Theatro São João. 
O programa assegura uma ampliação do acesso às artes, a formação de plateia, como 
também a difusão e circulação das principais criações de teatro do Ceará. Aconte-
cendo duas vezes por mês no Theatro São João. 

• Quantidade de edições: 9 
• Locais das edições realizadas: Theatro São João; 
• Estimativa de público: 1.128 pessoas. 

Quinta que Dança 

Programa de difusão cultural da dança e ocupação do Theatro São João. O programa 
assegura uma ampliação do acesso às artes, a formação de plateia, como também a 
difusão e circulação das principais criações de dança do Ceará. Acontecendo duas ve-
zes por mês no Theatro São João. 

• Quantidade de edições: 11 
• Locais das edições realizadas: Theatro São João; 
• Estimativa de público: 1544 pessoas. 
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Largo Musical 

Programa de difusão cultural da música. A programação irá circular pelos anfiteatros 
existentes na cidade de Sobral com apresentações de artistas/grupos locais e regio-
nais. O programa também conta com feira de produtos, exibição de vídeos e debates 
ligados ao universo da música e produção musical. Acontecendo duas vezes por mês 
nos diversos anfiteatros de Sobral. 

• Quantidade de edições: 7; 
• Locais das edições realizadas: Largo das Dores, Praça João Dias, Praça da Cohab 

3; 
• Estimativa de público: 7.000 pessoas 

Quintal da Poesia 

O programa tem por objetivo promover discussões sobre artes visuais e cultura na 
Pinacoteca por meio de convite a pesquisadores, artistas e professores, fortalecendo 
o espaço não somente como lugar de exibição e fruição, mas também de discussão 
permanente e proposição de fazeres artísticos. 

• Quantidade de edições: 5; 
• Locais das edições realizadas: Pinacoteca / Casa da Cultura; 
• Estimativa de público: 100 pessoas. 

Tenda Madi 

Conjunto de ações artístico-pedagógicas envolvendo a fruição, análise e práticas ar-
tísticas, por meio de material educativo, oficinas de apreciação de obras de arte e 
fazer artístico com o objetivo de democratizar o acesso à cultura e fortalecer as dinâ-
micas sociais da arte. 

• Quantidade de edições: 2 edições (18 e 19 de janeiro); 
• Residencial Nova Caiçara 
• Jatobá 2 

• Locais das edições realizadas: Museu Madi; 
• Estimativa de público: 130 pessoas. 

Percursos Culturais 

Viabilizar o acesso e fruição dos espaços de cultura e arte do município, a partir da 
disponibilização quinzenal de ônibus para condução da população dos vários bairros 
e distritos para acesso a programações temáticas e diversificadas. 

• Quantidade de edições: 9 edições; 
 Distrito de Aracatiaçu (08 de fevereiro) 
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 Distrito de Taperuaba (22 de fevereiro) 
 C.R.A.S. Irmã Oswalda e Sumaré (08 de março) 
 Distrito de Jaibaras (14 de março) 
 Alto do Cristo (12 de abril) 
 Parque Santo Antônio (26 de abril) 
 Distrito de Jaibaras (10 de maio) 
 COHAB II (17 de maio) 

• Estimativa de público: 150 pessoas 

Alvorada e Por do Som 

Programa de difusão da música instrumental e ocupação dos espaços públicos com 
atividades artísticas e culturais. Propõe a ocupação da cidade com música, convi-
dando a população para relaxar e minimizar o estresse nas ruas nos horários e espa-
ços de grande fluxo de pessoas, e ainda apresenta o potencial artístico de Sobral na 
linguagem da música, reafirmando o município como referência em educação musical 
na região norte do Estado. 

• Quantidade de edições: 4 
• Locais das edições realizadas: 

 17 de janeiro Praça de Cuba, Estação VLT(Arco) e Praça José Nilson 
Ferreira Gomes; 

 24 de janeiro Praça da Várzea 
• Estimativa de público: 1200 pessoas. 

Circuladô 

Programa de circulação e agenciamento de grupos artísticos de Sobral. O objetivo do 
projeto é ofertar encontros, masterclass, rodadas de negócios, oficinas e conexões 
sobre o mercado da música e suas variadas vertentes. O programa é destinado a mú-
sicos, gestores, empreendedores, artistas, videomakers, jornalistas, designers, e de-
mais interessados. 

• Quantidade de edições: 2 
• Locais das edições realizadas: 

 Casa da Cultura 
 Largo das dores 
 ECOA 

• Estimativa de público: pessoas 

Batalha de Rima da Zona Norte 

Programa permanente de batalhas de rimas nos espaços públicos 

• Quantidade de edições: 3 
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• Locais das edições realizadas: 
• Estimativa de público: pessoas 

Exposições Temporárias 

Viabilizar o acesso e fruição dos espaços de cultura e arte do município, a partir da 
disponibilização 

Forma, Cor e Movimento: Lançamento da Exposição "Forma, Cor e Movimento", com 
curadoria de Tiago Marques. A exposição integrou a 16ª Semana Nacional de Museus, 
que traz como tema "Museus Hiperconectados - Novas abordagens, novos públicos". 
A montagem temporária consolida o diálogo entre os acervos dos museus de arte do 
município de Sobral: Museu Madi e Pinacoteca de Sobral, e permanece aberta à visi-
tação até 15 de julho de 2018 

• Local: Pinacoteca de Sobral; 
• Período: 14 de maio a 29 de julho ; 
• Estimativa de público: 397 pessoas. 

II PONTE ENTRE NORTES: Aconteceu nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro, o II Festival 
Ponte Entre Nortes - Intercâmbio de Linguagens Visuais Entre Norte e Nordeste do 
Brasil. Contemplado pelo edital Temporada de Artes #OcupaSobral e organizado pelo 
Fórum de Artes Visuais de Sobral, o festival em sua 2ª edição reuniu artistas visuais 
do Ceará e Piauí para dialogar e estabelecer pontes entre temas diversos, relaciona-
dos às Artes Visuais e seus desdobramentos. 

A realização promoveu reflexões e diálogos acerca da produção da linguagem artística 
nos Estados, configurando-se como uma plataforma de encontros para partilha de 
ideais, ações e apresentações artísticas, mostra e exposições de obras. 

• Local: Casa da Cultura - Galeria Zenon Barreto; 
• Período: 22 de fevereiro a 23 de março ; 
• Estimativa de público: 413 pessoas. 

MIGRAÇÕES: 

• Local: Casa da Cultura - Galeria Zenon Barreto; 
• Período: 05 de abril a 14 de maio ; 
• Estimativa de público: 927 pessoas. 

ZONA DE LITÍGIO: A exposição retratou um período em que uma demarcação impre-
cisa, assinada por D. Pedro II, em 1880, um decreto que marcou o início das indefini-
ções e disputas na fronteira entre o Ceará e o Piauí. O conjunto de trabalhos apresen-
tados nesta mostra se propõe a apresentar uma trajetória ficcional sobre uma viagem 
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à fronteira. Zona de Litígio remete ao que nunca acaba e fala dos limites desenhados 
estarem num eterno movimento de demarcação e apagamento. Não há fronteiras 
fixas e quando a poeira da marca feita no chão se levanta, os grãos daqui e os de lá se 
misturam. 

• Local: Casa da Cultura; 
• Período: 08 de junho a 13 de julho; 
• Estimativa de público: 442 pessoas. 

ÊXODOS: A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Cultura, Juventude, Es-
porte e Lazer (Secjel) e do Instituto ECOA, realizou no período de 24 de julho a 24 de 
setembro, a exposição “Êxodos”, do fotógrafo Sebastião Salgado, na Casa da Cultura 
de Sobral. A programação é gratuita e livre para todos os públicos. A coleção artística 
conta com 60 pôsteres doados por Salgado e Lélia Deluiz Wanick Salgado, curadora 
da mostra. 

• Local: Casa da Cultura; 
• Período: 24 de julho a 27 de setembro; 
• Estimativa de público: 6.326 pessoas. 

III NORTE BIENAL DE ARTE: A III Norte Bienal de Arte reuniu obras de 45 artistas de 40 
municípios do interior cearense, com o intuito de fortalecer as artes visuais e artes 
plásticas produzidas nesses locais. 

• Local: Casa da Cultura; 
• Período: 11 de outubro a 22 de dezembro; 
• Estimativa de público: 1.505 pessoas. 

MINHA HISTÓRIA COM BEL: O cantor e compositor sobralense Belchior, recebeu na 
Casa da Cultura de Sobral e no Theatro São João de Sobral, uma linda homenagem de 
artistas, intelectuais, gestores e fãs. A programação contou com o lançamento do livro 
“Belchior - O Silêncio do Amor'', de Russen Moreira Conrado, abertura da exposição 
“Minha História com Bel”, uma montagem colaborativa com acervos pessoais de fãs 
e amigos do cantor. 

• Local: Casa da Cultura; 
• Período: 26 de novembro a 14 de dezembro; 
• Estimativa de público: 1.019 pessoas. 

Programação de Formação 

FÉRIAS QUE ECOAM: A Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte e Lazer junto ao Ins-
tituto ECOA Sobral lançou sua programação de férias, que oferta oficinas correspon-
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dentes às linguagens artísticas em artesanato, artes visuais, circo, dança, teatro e mú-
sica. Os cursos são compostos por preparação de corpo, arte-colagem, fotografia, ma-
quiagem artística, confecção de material para circo, confecção de fantoches, bordado 
em fotografia, performance poética, introdução à percussão e construção de letras 
de Rap. 

Atividades e Locais: 

• Oficina: Preparação de corpo - Instituto ECOA
• Arte-colagem - Instituto ECOA
• Fotografia”Percepção e composição da imagem fotográfica” - Estação da

Juventude Padre Albani
• Maquiagem artística - Instituto ECOA
• Confecção de material para circo -  Estação da Juventude Padre Albani
• Confecção de material para circo -  Estação da Juventude Nova Caiçara
• Confecção de material para circo - Estação da Juventude Parque Mucam-

binho
• Confecção de material para circo - Estação da Juventude Novo Recanto
• Confecção de fantoches -  Instituto ECOA
• Bordado em fotografia - Instituto ECOA
• Performance Poética -  Estação da Juventude Padre Albani
• Introdução a percussão: toques Afro-Brasileiros - Instituto ECOA

Indicadores: 

• Período: 17 a 31 de julho
• Estimativa de público: 200 pessoas inscritas;
• 97 pessoas concludentes
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EDUCAÇÃO 

Nos últimos 21 anos, Sobral vem trilhando um caminho de qualificação permanente 
da rede municipal de ensino. A política educacional é estruturada em três eixos estra-
tégicos: o fortalecimento da gestão escolar – seleção de diretores e professores por 
critérios meritocráticos, formação continuada, autonomia administrativa, pedagógica 
e financeira para as escolas; o fortalecimento da ação pedagógica – com a qualificação 
e organização do trabalho em sala de aula; e a valorização do magistério – com reco-
nhecimento, gratificação por desempenho e qualificação docente. 

Hoje Sobral colhe os frutos das políticas públicas de educação implementadas com o 
objetivo de oferecer uma educação de qualidade e, assim, oferecer as mesmas opor-
tunidades para todos. Sobral alcançou o melhor Índice de Desenvolvimento da Edu-
cação Básica (IDEB) 2017 do Brasil nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, 
com nota 9,1 e 7,2, respectivamente, entre mais de 5 mil municípios avaliados no País. 
Os dados, divulgados pelo Ministério da Educação, são obtidos com base na profici-
ência dos estudantes do 5º e 9º anos do ensino fundamental em avaliações de Língua 
Portuguesa e Matemática. 

OBJETIVOS E METAS 

Dando continuidade ao processo de qualificação do ensino oferecido nas escolas mu-
nicipais de Sobral, o município passará a usar como parâmetros padrões internacio-
nais de qualidade da educação. O objetivo é colocar a rede de ensino de Sobral entre 
as melhores da América Latina e torná-la uma referência em educação no continente. 
Mas além de desenvolver as habilidades cognitivas dos estudantes, a educação de 
Sobral também passa a se preocupar em propiciar o desenvolvimento integral dos 
educandos. 

A escola deixa de ser vista como simples “transmissora de conteúdos” e passa a ser 
concebida como mediadora no desenvolvimento de competências para a vida. Essa 
mudança de paradigma é essencial para ampliar as oportunidades de vida de crianças 
e jovens, uma vez que o mundo contemporâneo exigirá deles que sejam mais do que 
excelentes acumuladores de conhecimentos, mas cidadãos conscientes e participati-
vos, trabalhadores éticos e produtivos, seres humanos capazes de fazerem boas es-
colhas e transformarem o universo em que vivem. 
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Dentre as ações planejadas a serem executadas no período de 2018 a 2019 tem-se o 
seguinte: 

• Construir o currículo para a Educação Infantil do município; 
• Continuar o trabalho de implementação do documento curricular de Lín-

gua Portuguesa; 
• Continuar a implementação do novo currículo de Matemática; 
• Elaborar o novo currículo de Ciências; 
• Implantar laboratórios Fab Learn (makers) nas escolas de Ensino Funda-

mental Final; 
• Aplicar a prova do Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes 

(Pisa); 
• Implementar o projeto “Diálogos Socioemocionais” na rede municipal de 

educação; 
• Formar integralmente os alunos para que sejam capazes de conviver, ze-

lar pelo respeito ao outro e a si mesmo, organizados, tomando decisões 
autônomas e responsáveis, abertos ao novo, enfrentando situações ad-
versas de maneira criativa e construtiva; 

• Dar suporte ao projeto Ceará Pacífico auxiliando na identificação dos alu-
nos em situações de risco a fim de preservar a vida desses jovens. 

RESULTADOS DA ATUAÇÃO 

Dando continuidade à política de valorização da educação e dos servidores, o segundo 
ano da gestão também iniciou com a nomeação e posse de mais 154 professores efe-
tivos aprovados em concurso público, que passaram a compor o quadro efetivo do 
Sistema Municipal de Ensino de Sobral. A Prefeitura de Sobral também iniciou em 
2018 um novo concurso público de provas e títulos para provimento de 312 vagas e 
cadastro de reserva para os cargos de professor e orientador educacional da rede 
pública municipal de ensino, que ainda está em andamento.  

A Secretaria da Educação também investiu na aquisição de novo material escolar e 
fardamento completos que foram entregues para todos os estudantes da Rede Pú-
blica Municipal de Educação. Cada kit escolar poderia conter, de acordo com a moda-
lidade de ensino, itens como caderno universitário, caderno brochurão e de desenho, 
agenda escolar, canetas, lápis, apontador, borracha, régua, tesoura, cola, instrumen-
tos de geometria, caixas de lápis de cor e giz de cera, tinta guache e massa de modelar. 
Os estudantes da Educação Infantil receberam blusa, short em tecido com tecnologia 
dryfit, adequada ao clima de Sobral, além de mochila de rodinhas e sandálias crocs. 
Já os estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental receberam blusa, bermuda 
jeans e mochila. E os estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental receberão 
blusa e mochila, além de fardamento para as aulas de Educação Física. 
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Também foi inaugurado, no início do ano de 2018, o primeiro Centro de Educação 
Infantil no Residencial Nova Caiçara “Professor Miguel Jocélio Alves da Silva”. Com 
capacidade para atender 580 crianças de 1 a 5 anos, em ambientes climatizados, equi-
pados e com profissionais qualificados, este é o maior Centro de Educação Infantil do 
Município e conta com 10 salas de aula, sala multiuso, pátio coberto, playground, jar-
dim, solário, salas da direção, de professores, secretaria, recepção, cozinha, refeitório 
e lactário, entre outros, numa área total de 2.400 m². Foram investidos cerca de R$2,1 
milhões com recursos do Governo Federal e Municipal na construção e aquisição de 
equipamentos.  

Para a construção do novo currículo da Educação Infantil, foi criado um grupo de tra-
balho envolvendo diretores, coordenadores pedagógicos, professores, escola de for-
mação, técnicos da Secretaria, do Conselho Municipal da Educação com o objetivo de 
construir uma nova proposta pedagógica que deverá orientar a construção das pro-
postas pedagógicas das escolas e creches. O grupo se amparou nos documentos na-
cionais, no currículo de língua portuguesa e matemática do ensino fundamental e nas 
práxis da rede. Até a presente data o grupo já estudou, realizou pesquisa com crianças 
e familiares, participou de fórum e possui um substancial registro escrito de orienta-
ção e decisões para a proposta pedagógica municipal. 

Com o intuito de construir uma política pública para a primeiríssima infância, a secre-
taria da educação estabeleceu uma parceria com a Fundação Maria Cecília Solto Vidi-
gal para, além do projeto da primeiríssima infância, a construção do currículo para a 
educação infantil do Município. 

Diante da Base Nacional Comum Curricular e dos desafios contidos na modalidade da 
Educação Infantil, no ano de 2018, a Escola de Formação Permanente do Magistério, 
sob orientação da Secretaria, iniciou uma formação mensal específica para coordena-
dores da Educação Infantil, atendendo uma antiga reivindicação desses profissionais. 

Na educação infantil o(a) professor(a) passou a contar com material estruturado 
como mais um importante instrumento de trabalho com as crianças, sempre oportu-
nizando momentos lúdicos e interativos. Na pré-escola e infantis III e II essa prática já 
foi garantida ao longo dos anos, no entanto no ano de 2018 foi ampliado a utilização 
de material estruturado para os bebês de 0 a 1 ano com o intuito de registrar os avan-
ços físicos, motor, emocionais, psicológicos e cognitivos.  

Foi realizado um estudo da matriz de referência da avaliação externa do infantil V 
para uma qualificação e detalhamento da mesma, facilitando a sua aplicabilidade em 
sala de aula, dos resultados obtidos. A nova matriz de referência foi apresentada e 
entregue aos diretores escolares. 
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Ainda março de 2018, o Ministério da Educação conferiu uma homenagem ao muni-
cípio de Sobral por ter alcançado os melhores resultados na alfabetização das crian-
ças. Os estudantes das escolas municipais de Sobral alcançaram os melhores níveis de 
aprendizagem de leitura, escrita e matemática, superando as médias do Brasil, Nor-
deste e Ceará, em todas as habilidades, de acordo com a Avaliação Nacional da Alfa-
betização (ANA), realizada em 2016. 

Na habilidade escrita, 91,36% dos estudantes sobralenses obtiveram os melhores de-
sempenhos, superando a média cearense (70,71%) e nacional (66,15%). Os bons re-
sultados de Sobral também são observados na avaliação da leitura, na qual 83,54% 
dos estudantes sobralense dominam a competência leitora, enquanto a média do Es-
tado foi de 54,76% e a do Brasil ficou em 45,27%. Na avaliação de Matemática, 83,56% 
dos alunos sobralenses demonstraram nível adequado de aprendizagem, resultado 
superior à média do Ceará (51,72%) e do Brasil (45,53%). 

As escolas municipais de Sobral conquistaram 38 premiações no Prêmio Escola Nota 
10, o maior número da história do município e do Estado. Sobral teve 9 escolas pre-
miadas no 2º ano do Ensino Fundamental e, na avaliação da aprendizagem dos alunos 
do 5º ano do Ensino Fundamental, Sobral teve 18 escolas premiadas, incluindo os 
quatro primeiros lugares em todo o Estado do Ceará. O Município também conquis-
tou o 2º e 3º lugares do Ceará, na avaliação dos estudantes do 9º ano do Ensino Fun-
damental, e um total de 11 escolas premiadas nesta etapa, entre as 32 escolas pre-
miadas em todo o Estado. A premiação foi concedida com base nos resultados do 
Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica (Spaece) 2017, que avaliou a 
aprendizagem de 6.790 estudantes sobralenses do 2º, 5º e 9º anos do Ensino Funda-
mental nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. 

No segundo ano de desenvolvimento do curso #SobralnoEnem, a Prefeitura de Sobral 
ampliou para 2 mil o número de estudantes atendidos tanto presencialmente como 
online. De maio a novembro de 2017, o projeto contou com 20 encontros presenciais 
aos sábados e domingos, além de dois simulados. O cursinho ofereceu aulas ministra-
das por professores capacitados, material didático, lanche e oficina de redação para 
os estudantes. 

Cumprindo mais uma etapa de implementação dos currículos de Língua Portuguesa e 
Matemática, a Secretaria da Educação de Sobral promoveu oficinas preparatórias 
para professores do ensino fundamental das escolas municipais, objetivo foi aprofun-
dar o conhecimento dos educadores sobre a estrutura do novo documento curricular. 
Organizados em quatro eixos, os currículos têm como princípios norteadores: alcan-
çar a excelência acadêmica, garantir equidade, promover o desenvolvimento da pes-
soa e formar cidadãos críticos e bem-sucedidos profissionalmente.  
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Ainda no primeiro semestre, a Secretaria da Educação ofereceu um curso de Robótica 
Educativa para 150 estudantes dos 8º e 9º anos do ensino fundamental das escolas 
municipais. Desenvolvido em parceria com o Serviço Social da Indústria e o Serviço 
Nacional da Aprendizagem Industrial, o curso contou com 72 encontros, além de uma 
Maratona Hacker e uma competição de robótica, totalizando 300 horas-aula de curso. 
A iniciativa integrou as ações do programa #OcupaJuventude, desafiando os estudan-
tes a desenvolver conhecimentos na área da automação e potencializar a aprendiza-
gem de matemática e ciências. 

Iniciando o segundo semestre de 2018, a Secretaria da Educação inaugurou dois la-
boratórios FabLearn, sendo um na Escola Padre Osvaldo Chaves e o outro no Colégio 
Sobralense Maria Dorilene Arruda Aragão. Nos laboratórios, os alunos têm contato 
com princípios da engenharia, design, robótica e computação, fazendo o uso de má-
quinas e equipamentos de última geração, como impressora 3D, cortadora a laser, 
kits de robótica, marcenaria, costura, eletrônica, entre outros. Criados pelo professor 
Paulo Blikstein da Universidade de Stanford, os laboratórios FabLearn são espaços de 
invenção, descoberta, investigação e aprendizagem. Eles já estão presentes em 15 
países do mundo. 

A iniciativa faz parte do projeto de desenvolvimento do novo currículo de Ciências do 
município, que é alinhado à nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e traz as 
melhores práticas e experiências internacionais para o ensino de Ciências. O objetivo 
é elevar a qualidade da educação de Sobral para níveis internacionais. O documento 
está sendo elaborado por um grupo de trabalho formado por professores da Rede 
Municipal de Ensino de Sobral, com consultoria de especialistas da Universidade de 
Stanford, em parceria com a Fundação Lemann e da Universidade Federal do Ceará.  

Sobral alcançou o maior Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 2017 
do Brasil nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, com nota 9,1 e 7,2, respec-
tivamente, entre mais de 5 mil municípios avaliados no País, segundo dados do Sis-
tema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2017 do Ministério da Educação. Mais 
de 5,4 milhões de estudantes do 5º e 9º ano do Ensino Fundamental, em todo o País, 
foram avaliados com testes de Língua Portuguesa e Matemática. 

Os estudantes das escolas municipais de Sobral conquistaram avanços na aprendiza-
gem em todas as etapas e áreas do conhecimento, quando se compara as edições de 
2017 e 2015. O município registrou as maiores proficiências médias do Brasil em Lín-
gua Portuguesa (285,45) e Matemática (313,32), na avaliação da aprendizagem dos 
estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental, resultado superior à média nacional 
que foi de 207,13 e 216,58, respectivamente. Sobral também conquistou a maior pro-
ficiência em Matemática (329,07) no 9º ano do Ensino Fundamental, acima da média 
brasileira que foi de 246,56. 
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Entre as ações para qualificação do ensino e educação, durante o ano de 2018, a Se-
cretaria da Educação apoio a participação dos estudantes em olimpíadas científicas 
nacionais e regionais. Como resultado dessa iniciativa, os alunos das escolas munici-
pais de Sobral conquistaram 162 medalhas na XXI Olimpíada Brasileira de Astronomia 
e Astronáutica (OBA); 19 medalhas no Concurso Canguru de Matemática Brasil; 18 
medalhas na IV Olimpíada Brasileira de Geografia (OBG); 16 medalhas na 14ª Olimpí-
ada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep); e 3 medalhas na XII Mos-
tra Brasileira de Foguetes (MOBFOG), além de cinco medalhas de bronze na Olimpí-
ada Brasileira de Física das Escolas Públicas. 

Dentro da política de valorização do magistério, a Prefeitura de Sobral realizou a pro-
gressão de 790 professores da Rede Pública Municipal de Educação, sendo 737 pro-
gressões horizontais e a progressão vertical de 53 professores. Foram investidos cerca 
de R$ 1,5 milhão e a primeira parcela paga na folha de setembro e o restante nas 
folhas de novembro e dezembro. 

A progressão horizontal é realizada com base em critérios de desempenho dos pro-
fissionais, como participação, produtividade, responsabilidade, planejamento, inicia-
tiva, criatividade, conhecimento do trabalho, relacionamento interpessoal e ética 
profissional, e o tempo de serviço no cargo, a cada intervalo de três anos. Já a pro-
gressão vertical dos professores é feita com base no nível de qualificação dos profes-
sores que concluem cursos de pós-graduação lato sensu (Especialização) ou stricto 
sensu (Mestrado e Doutorado). 

A Prefeitura de Sobral formalizou parceria através da assinatura de um Termo de Co-
operação com o Instituto Ayrton Senna visando incluir as competências socioemoci-
onais nas escolas da rede municipal de ensino. As competências se referem à capaci-
dade de mobilizar, articular e colocar em prática conhecimentos, valores, atitudes e 
habilidades para se relacionar com os outros e consigo mesmo, assim como estabele-
cer e atingir objetivos e enfrentar situações adversas de maneira criativa e constru-
tiva. Em Sobral, estão sendo trabalhadas a autogestão, o engajamento com os outros, 
a resiliência emocional e a abertura ao novo. 

No âmbito desta parceria, já foram realizadas diversas ações como a sensibilização 
com professores e núcleo gestor do Ensino Fundamental I e II; workshop e formação 
inicial com coordenadores pedagógicos para implementação das competências no 
ensino fundamental I e II; formação continuada para os técnicos e gestores da Secre-
taria e Esfapege com foco na formação em serviço; Implementação e desenvolvi-
mento das  competências socioemocionais nas escolas  com 11.571 alunos do  funda-
mental I e 9.908 alunos do Fundamental II; aplicação do questionário de socioeconô-
mico envolvendo mais de 12 mil estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental 
e coleta bimestral  de rubricas censitária; visitas  técnicas em 13 escolas de ensino 
fundamental II com consultores do Instituto Ayrton Senna. E, concluindo o ano, foi 
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realizado o seminário de consolidação das competências socioemocionais para uma 
educação integral, que contou com a presença de 415 pessoas no SESI/ SENAI, além 
da realização de um Laboratório Cognitivo (amostral) com alunos do 1°, 3° e 5° ano 
em 6 escolas. 

O resultado do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes – PISA for Schools, 
do qual participaram 1.318 estudantes da rede pública de Sobral, foi apresentado 
para análises da Secretaria da Educação. Os dados estão sendo organizados de forma 
mais didática para a gestão apresentar para a população sobralense como está a 
aprendizagem dos estudantes de 15 anos de idade, do 1º e 2º ano do ensino médio, 
em Ciências, Matemática e leitura. Desta forma a gestão municipal faz o mesmo mo-
vimento observado em 2001, buscando dar um novo saltado na qualidade da educa-
ção pública tendo como referência padrões internacionais. 
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DADOS ESCOLARES 

A rede pública municipal de educação de Sobral matriculou em 2017, 33.779 estudan-
tes da educação infantil desde o berçário, passando pelo ensino fundamental (1º ao 
9º ano), até a Educação de Jovens e Adultos, conforme quadro abaixo. 

Tabela 10: Quantidade de matrículas por modalidade 

Modalidade / Etapa Quantidade de matrículas 
Infantil 9.661 

Bebê 219 
I 389 
II 1.699 
III 2.559 
IV 2.426 
V 2.369 

Fundamental 21.479 
1º ano 2.361 
2º ano 2.280 
3º ano 2.311 
4º ano 2.190 
5º ano 2.429 
6º ano 2.420 
7º ano 2.718 
8º ano 2.400 
9º ano 2.370 

EJA 2.639 
EJA I 495 
EJA II 623 
EJA III 586 
EJA IV 935 

Total Geral 33.779 
Fonte: SME 
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A SME conta com uma rede escolar de 59 unidades atendendo a população sobra-
lense nas seguintes localidades: 

Tabela 11: Endereços das unidades escolares municipais 

Unidade Endereço 
CEI Arry Rocha De Oliveira Rua Douglas Coutinho André, 55, Jerônimo de Medeiros 

Prado. 
CEI Dinorah Gondim Lins Aragão Avenida Ministro César Cals, Sn, Terrenos Novos. 
CEI Dolores Lustosa Rua Raimundo Nonato dos Santos, 70, Cidade Doutor Jose 

Euclides Ferreira Gomes. 
CEI Domingos Olímpio Rua Primeiro De Janeiro, S/N. 
CEI Irmã Anísia Rocha Rua Arco Verde, Sn, Sumaré. 
CEI Jacyra Pimentel Gomes Rua Rio Negro, Sn, Cohab II. 
CEI Jean Torez Trindade Neto Rua Eng. José Figueiredo De Paula Pessoa, 853. 
CEI José Lourenço da Silva Rua Pintor Lemos, S/N. 
CEI Professora Maria José Carneiro Rua São Judas Tadeu, 30, Sumaré. 
CEI Maria Luciana Lopes Lima Rua São Sebastião, 945, Conjunto São Francisco. 
CEI Maria Menezes Cristino Rua Vicente Correia De Sa, S/N, Bairro Padre Palhano. 
CEI Professor Miguel Jocélio Alves 
da Silva 

Rua das Andorinhas, 172, Bairro Cidade Doutor José Eucli-
des Ferreira Gomes Junior. 

CEI Tereza Rodrigues dos Santos Rua A1, s/n, Jerônimo de Medeiros. 
CEI Terezinha de Jesus Ponte Ara-
gão 

Rua Radialista Francisco Aristides, S/N. 

CEI Terezinha Rodrigues da Silva Rua Castelo Branco, S/N - Cohab II. 
Escola Antenor Naspolini Rua Prefeito Jeronimo Prado, s/n, Dom José. 
Escola Antônio Custódio Praça da Matriz, s/n, Aprazível. 
Escola Antônio Mendes Carneiro Av. José Euclides Ferreira Gomes II, 715, Alto da Expecta-

tiva. 
Escola Araújo Chaves Fazenda Bilheira, s/n, Bilheira. 
Escola Senador Carlos Jereissati Av. Senador Fernandes Távora, s/n, Sinhá Saboia. 
Escola Deliza Lopes Rua Do Patos, s/n, Patos. 
Escola Dinorah Ramos Rua Pintor Lemos, Sn, Santa Casa. 
Escola Elpídio Ribeiro Rua do Colégio, 46, São José do Torto. 
Escola Emílio Sendim Rua Eduardo Almeida Sanford, s/n, Domingos Olímpio. 
Escola Francisco Aguiar Cel Miguel Arruda, 388, Aracatiacu. 
Escola Francisco Monte Rua Francisco Monte, s/n, Taperuaba. 
Escola Frederico Auto Correia Rua Antonino Nel, s/n, Taperuaba, Vassouras. 
Escola Gerardo Rodrigues Rua Jerusalém, 850, Junco. 
Escola Jacira Mendes Sítio São Francisco, Jordão, São Francisco. 
Escola Joaquim Barreto Setor I, São Vicente, Jaibaras - Setor I. 
Escola José Arimatéia Bonfim, Bonfim. 
Escola José da Matta e Silva Av. Dr. José Arimatéia Monte Silva, 1566, Campo dos Ve-

lhos. 
Escola José Ermírio de Moraes Avenida Senador Jose Ermírio de Moraes, 1622, Padre Ibia-

pina. 
Escola José Inácio Rua Onofre Gomes Oliveira, 26, Jordao. 
Escola José Leôncio Vila Baracho, Jordao, Baracho. 
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Unidade Endereço 
Escola José Parente Prado Rua Santa Marta, 100, Sumaré. 
Escola Leonília Gomes Parente Rua Santa Terezinha, s/n, Jaibaras. 
Escola Manoel Marinho Caioca, Caioca. 
Colégio Sobralense de Tempo Inte-
gral Maria de Fátima Souza Silva 

Rua Margarida Barroso, s/n – Caracará. 

Colégio Sobralense de Tempo Inte-
gral Maria de Lourdes Vasconcelos 

Aracatiaçú. 

Colégio Sobralense de Tempo Inte-
gral Maria Dias Ibiapina 

Rua Maximino Barreto Lima, s/n -  Cohab III. 

Escola Maria Do Carmo Andrade Praça Jose Euclides, s/n, Pedrinhas. 
Colégio Sobralense de Tempo Inte-
gral Maria Dorilene Arruda Aragão 

Avenida Monsenhor Aluisio Pinto, 1635. 

Escola Maria Jose Santos Ferreira 
Gomes 

Rua Presidente Juscelino Kubitschek, s/n, Dom Jose. 

Escola Massilon Saboia Olho D'agua do Pajé, s/n, Taperuaba, Olho D'agua. 
Escola Mocinha Rodrigues Rua Evangelista Saboia, Sn, Terrenos Novos. 
Escola Netinha Castelo Avenida John Sanford, Sn, Junco. 
Escola Odete Barroso Praca Da Matriz, Sn, Caracara. 
Escola Osmar De Sa Ponte Rua Pintor Lemos, Sn, Reffsa. 
Escola Padre Osvaldo Chaves Travessa Antonio R Magalhaes, 225, Dom Expedito. 
Escola Padre Palhano Rua Padre Edson, 291, Padre Palhano. 
Escola Paulo Aragão Rua Caetano Figueiredo, Sn, Cohab Ii. 
Escola Pery Frota Rua Central, Sn, Patriarca. 
Escola Raimundo Pimentel Gomes Rua Princesa Isabel, Sn, Alto Da Brasilia. 
Escola Raimundo Santana Rua Bela Vista, Sn, Jaibaras-Barragem. 
Escola Raul Monte Rua Maceio, Sn, Alto Da Brasilia. 
Escola Trajano de Medeiros Rua Pedro Mendes Carneiro, 617, Alto Da Expectativa. 
Escola Vicente Antenor Rua Urias Gomes, Sn, Rafael Arruda. 
Escola Yedda Frota Rua Ayrton Senna, 300, Terrenos Novos. 

Fonte: SME 
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ESPORTE E LAZER 

A Prefeitura, com o apoio da Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e La-
zer – SECJEL, realizou várias ações no ano de 2018 para otimizar os espaços públicos 
e incentivar a prática de atividades físicas, esportivas e de lazer. 

Na área esportiva e no lazer, desenvolvemos programas que atendem a quase todos 
os territórios de Sobral e distritos, como o PDES e PDES Extensão, o Lazer na Praça, o 
Campeonato Sobralense e a Copa Sobral de Futebol, a Seleção Sobralense de Futsal, 
o Circuito Sobralense de Esportes, e tantos outros programas. Ainda lançamos projeto 
“Bolsa Atletas de Sobral” que beneficia diretamente 100 jovens atletas do município 
e o inédito Edital de Incentivo ao Esporte. Com certeza Sobral irá colher nos próximos 
anos os frutos da semente que vem sendo plantada através de tantas ações afirmati-
vas para o povo sobralense. 

A SECJEL possui atuação central de planejamento, execução, monitoramento e avali-
ação das políticas públicas voltadas para as linguagens desportivas e de lazer do mu-
nicípio de Sobral (Sede e Distritos), com o objetivo de democratizar as linguagens de 
esporte e lazer para toda a comunidade sobralense possibilitando o acesso comum, 
bem como a sustentabilidade e o desenvolvimento das políticas públicas de esporte 
e lazer. 

EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÕES E REFORMAS 

Estádio do Junco 

O Estádio Municipal Plácido Aderaldo Castelo, ou como é conhecido popularmente, o 
Juncão, foi construído em 1969 e até hoje se mantém como o principal estádio do 
município. Tendo atualmente capacidade para abrigar até 10.000 espectadores, o es-
paço conta com aparelhos modernos e campo de grama natural. 

Ao longo desses dois anos, a gestão democratizou o acesso ao estádio, a fim de ser 
utilizado nos mais diversos eventos esportivos. Nos últimos anos, o estádio de Sobral 
foi palco de campeonatos Sobralenses, Cearenses e Nacionais, recebendo clubes de 
comunidades do município e em partidas de finais de campeonatos e jogos festa. 

Campeonatos realizados 

• Campeonato Sobralense de Futebol nas principais categorias 
• Jogos pelo Campeonato Cearense e Brasileiro do Guarany de Sobral 
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• Jogos amistosos do Guarani 
• Campeonatos amadores de vários bairros e distritos de Sobral 
• Copa Amigos da Bola 

Público geral - 44.700 pessoas 

Clubes envolvidos - 251 clubes envolvidos 

Jogos - 136 jogos realizados 

Praça da Juventude 

Mais do que um espaço físico para a prática de esportes, a Praça da Juventude é uma 
área de convivência comunitária onde são realizadas também atividades culturais, de 
inclusão social e de lazer para a população de todas as faixas etárias. Em Sobral a 
Praça da Juventude conta com quadra poliesportiva coberta, quadra de areia, campo 
de futebol, pista de skate, anfiteatro, salas de aula e vestiários, onde são realizadas 
diversas atividades dos programas e projetos desenvolvidos pela Secretaria da Cul-
tura, Juventude, Esporte e Lazer (SECJEL). 

Vila Olímpica 

A Vila Olímpica de Sobral é o principal equipamento esportivo do município e conta 
com uma moderna estrutura para a formação de atletas e descoberta de novos talen-
tos, cumprindo um importante papel de formação esportiva na perspectiva do rendi-
mento. O equipamento incentiva a prática de atividades físicas e de lazer, valorizando 
a cultura esportiva e auxiliando a formação cidadã dos jovens atendidos. 

Atualmente, a Vila Olímpica de Sobral desenvolve 5 modalidades: karatê, jiu-jitsu, 
boxe, futebol e atletismo. Além disso, recebe a construção de uma quadra poliespor-
tiva coberta, que irá contemplar os esportes de quadra (Basquete, Futsal, Handebol e 
Vôlei). Já as requalificações das piscinas olímpicas estão em fase de licitação, e 
quando concluídas irão atender as modalidades aquáticas, como salto ornamental e 
natação. 

Mais de 500 alunos matriculados 

Ginásio Poliesportivo 

O ginásio Poliesportivo Dr. Plínio Pompeu é o principal local de eventos esportivos da 
cidade, e já foi palco de diversas partidas emocionantes durante seus 26 anos de his-
tória! Atualmente o ginásio passa pelo processo de elaboração do projeto para re-
forma e modernização na qual incluirá, aumento das dimensões da quadra para 
40mx20m, revitalização total do piso com aquisição de piso flutuante, acessibilidade, 
vestiários, sala de ginástica, cabines de imprensa dentre outros implementos. 
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Mini Estádios 

Os mini estádios são mais uma opção para a prática de esportes, principalmente para 
os amantes do futebol amador. Os equipamentos foram contemplados, com dois ves-
tiários e três lances de arquibancada com capacidade para 300 espectadores. São 
campos murados e iluminados onde as comunidades podem praticar esportes e rea-
lizar eventos e atividades do cotidiano local, um espaço de encontros e para exercer 
a paixão pelo futebol. 

Entregues: 

• Distrito de Jaibaras 
• Distrito de Recreio 
• Localidade de São Francisco (Jordão)  

Em construção: 

• Distrito de Caracará (Reforma) 
• Distrito de Bonfim 
• Localidade de Boqueirão 
• Distrito de Jaibaras  

Total investido: R$ 2.431.617,69 

Pistas de skate 

Desde a construção de sua primeira pista de Skate em 2004, Sobral recebeu grandes 
eventos como o Campeonato Brasileiro de Skate Street Profissional e a Copa 
Norte/Nordeste de Skate Amador, mas além disso, a prática do skateboard têm de-
senvolvido a integração social de crianças e jovens do município. 

Hoje, Sobral já possui três equipamentos dedicados à prática desse esporte, sendo 
um no Campo dos Velhos (2004), um no Sinhá Sabóia (2007) e um na Praça da Juven-
tude da Vila União (2014), todos dentro dos padrões exigidos pela Confederação Bra-
sileira de Skate (CBSK). Não parando por aí, há mais uma pista de skate sendo cons-
truída em Sobral como parte integrante do projeto de reurbanização da Estação Fer-
roviária. 

Locais: 

• Sinhá Sabóia 
• Campo dos Velhos 
• Praça da Juventude 

Em construção 
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• Estação ferroviária 

Pista de bicicross 

Inaugurada em 2005 a fim de incentivar o esporte e promover um espaço para treino 
e competição aos atletas, a pista de Bicicross de Sobral foi a primeira na categoria 
Supercross a ser construída na América Latina. Logo em sua inauguração, sediou dois 
importantes campeonatos, o Brasileiro de Supercross e a Copa Sobral de Bicicross. 

O equipamento deu oportunidade aos praticantes de esportes radicais de Sobral de 
ter reconhecimento na região. 

Atualmente, a Pista está em processo de requalificação total, com um investimento 
no valor de R$ 420.290,65, que incluirá novo gate de partida, rampas para a modali-
dade dirt, dentre outros implementos oficiais.   

Pista de bicicross - valor da reforma -  r$ 420.290,65 

Academias ao ar livre 

Desde o início da gestão em 2017 foram instaladas 16 Academias ao Ar Livre, sendo 
12 na sede do município e as demais nas localidades e distritos. Cada academia conta 
com equipamentos como extensor de pernas e braços, balança, remo, surf, patins, 
elevador, abdominais, dentre outros. Ainda teremos mais 10 academias a serem im-
plementadas em diversas localidades do município. 

Academias instaladas (16): 

• São Francisco (distrito de Jordão) 
• Distrito de Taperuaba 
• Distrito de Caioca 
• Distrito de Caracará 
• Distrito de Rafael Arruda 
• Praça Brasil 
• Praça Vitória 
• Sinhá Sabóia 
• Cohab I 
• Dom Expedito 
• Patrocínio 
• Centro de Convenções 
• Santa Casa 
• Tamarindo 
• Novo Recanto 
• Praça do Junco 
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Academias em processo de instalação (04) 

• Jaibaras 
• Aracatiaçu 
• Padre Palhano 
• Nova Caiçara 

Investimento total r$ 679.000,00 

Areninhas 

As Areninhas de Sobral são um novo espaço para a prática de futebol, entretenimento 
e lazer. Ao todo serão 4 equipamentos com moderna estrutura que inclui iluminação 
de LED, grama sintética, arquibancadas e vestiários. A primeira a ser inaugurada foi a 
Areninha Teco-teco, localizada no bairro Alto da Brasília. Ainda estão em construção, 
com obras avançadas, mais três Areninhas que ficarão localizadas no novo Parque 
Pajeú, no Centro próximo a antiga Estação Ferroviária e no bairro Dom José, fazendo 
parte do Centro de Iniciação ao Esporte (CIE). 

Entregue (01) 

• Areninha Teco-Teco - Alto da Brasília 

Em construçâo (05) 

• Areninha do Alto da Expectativa - Parque Pajeú 
• Areninha do Centro - Estação Ferroviária 
• Areninha da Margem Esquerda 
• Areninha do Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) 

Campinho da galera 

Os Campinhos da Galera são espaços de convivência de crianças e adolescentes para 
partidas de futebol recreativas. Sobral já conta com dois equipamentos entregues, 
sendo eles: o Campinho da Galera - Parque do Mucambinho, localizado no bairro da 
Santa Casa e o Campinho da Galera - Cohab I 

Total investido R$ 408.000,00 

Quadras cobertas 

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer 
(Secjel), vem trabalhando para que a cultura inclusiva do esporte chegue a cada vez 
mais cidadãos da sede e distritos. Nesse sentido, a gestão vem investindo na constru-
ção de diversas quadras cobertas com moderna infraestrutura. 
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Entregues (03) 

• Ouro Branco (Localidade) 
• Distrito de São José do Torto 
• Bairro Sinhá Sabóia 

Em construção (06) 

• Distrito Baracho 
• Distrito de Rafael Arruda 
• Distrito de Salgado dos Machados 
• Distrito de Patos 
• Bairro Novo Recanto - Residencial Meruoca 
• Vila Olímpica de Sobral 

Investimento total: R$ 4.797.572,64 

Centro de Iniciação Esportiva - CIE 

Em maio de 2018, tiveram início as obras de construção do Centro de Iniciação ao 
Esporte (CIE) da Zona Norte do Estado do Ceará. Os serviços estão orçados em apro-
ximadamente R$ 2,8 milhões. Construído no Bairro Dom José, o espaço tem como 
objetivo beneficiar jovens atletas em diferentes modalidades esportivas. O equipa-
mento será composto por um Ginásio Poliesportivo Modulado, Pista de Atletismo, 
Campo para Prática de Arremesso Olímpico e Areninha. 

Valor total investido: r$ 2.788.477,53 
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Reformas 

Com o intuito de melhor equipar os espaços públicos de práticas de esportes e ativi-
dades físicas no município de Sobral, o poder público pactuando com a sociedade civil 
realizou a requalificação das quadras e complexos esportivos, adicionando tabelas de 
vidros temperados e aros retráteis aos equipamentos. Na perspectiva de democrati-
zar o acesso a equipamentos esportivos de qualidade para os cidadãos de todas as 
idades. 

Equipamento Valor Investido Descrição 
Quadra Parque Santo Antônio R$ 49.495,00 Reforma Geral 
Quadra Esportiva Espaço Cultura 
Maria Júlia Teixeira (Taperuaba) 

R$ 30.796,62 Recuperação Estrutural 

Estádio do Junco R$ 123.463,98 Pintura Geral, Reforma de Insta-
lações Elétricas e Hidráulicas 

Complexo de Esporte e Lazer da 
Cohab III 

R$ 101.605,35 Iluminação de LED, reforma das 
arquibancadas, tabelas de vidro 
temperado, recuperação da co-
bertura, pintura e recuperação 
do piso. 

Quadra De Esportes Da Cohab II 
Nagib Marques 

R$ 21.849,00 Pintura Geral, Reforma de Insta-
lações Elétricas e iluminação. 

Quadra da Praça Brasil R$ 46.136,39 Pintura Geral, Reforma de Insta-
lações Elétricas e iluminação. 

Quadra da Praça Vitória R$ 63.026,08 Pintura Geral, Reforma de Insta-
lações Elétricas e iluminação. 
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PROGRAMAS, PROJETOS E EVENTOS 

Bolsa atleta 

O Bolsa Atletas de Sobral tem por finalidade proporcionar o desenvolvimento hu-
mano e esportivo de atletas nas mais diversas modalidades, oportunizando inclusão 
social e aprimoramento dos talentos esportivos. Através da garantia de recursos para 
a manutenção pessoal de atletas em formação e de rendimento, o projeto oferece 
condições necessárias para que os jovens possam dedicar-se ao treinamento espor-
tivo e participar de competições que permitam o desenvolvimento de suas carreiras. 

100 atletas beneficiados 

Público Alvo: Atletas residentes no município de Sobral, com idades entre 15 e 29 
anos. 

Valor da bolsa 

• Nível I: R$ 200,00 
• Nível II: R$ 400,00 

R$ 196.000,00 investidos 

PDES – Programa de Desenvolvimento Esportivo e Social 

O Programa de Desenvolvimento Esportivo Social - PDES, atua na prática de esportes 
com uma abordagem social, interagindo no cotidiano dos jovens e adolescentes, de 8 
à 17 anos, visando contribuir com oportunidades e melhorias da qualidade de vida 
dos atendidos. 

Cerca de 550 jovens atendidos 

São 11 Núcleos Ativos 

• Ginásio Poliesportivo 
• Parque Santo Antonio 
• Sinhá Sabóia 
• Nova Caiçara 
• Praça da Juventude 
• Distrito de Aracatiaçu 
• Distrito de Rafael Arruda 
• Areninha Teco-teco 
• Parque do Mucambinho 
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• Bairro Dom Expedito 
• Cohab 3 

5 modalidades esportivas 

• Basquete 
• Handebol 
• Vôlei 
• Futsal 
• Futebol 

Ativa sobral 

O ATIVA Sobral é um programa de promoção da saúde da população, através de in-
tervenções sociais voltadas à prática de atividades físicas, como atividade funcional, 
dança caminhada e corrida, incentivando a mudança de hábitos diários para a obten-
ção de benefícios fisiológicos importantes e adoção de um estilo de vida saudável.  

1455 pessoas beneficiadas 

11 núcleos ativos 

• Dom Expedito 
• Dom José 
• Cohab III 
• Parque do Mucambinho 
• Ginásio Poliesportivo 
• Parque Santo Antônio 
• Praça da Juventude 
• Praça do Patrocínio 
• Praça Vitória 
• Sinhá Sabóia 
• Sumaré 

Bike sobral 

O Bike Sobral é um projeto que promove a qualidade de vida da população, através 
do ciclismo. Incentivando a socialização entre as pessoas e a prática de atividades fí-
sicas, o projeto tem em sua metodologia a realização de passeios ciclísticos noturnos 
pela área urbana da cidade, passando por trechos turísticos, áreas históricas, bairros 
residenciais e outros pontos. 

Cerca de 100 pessoas por edição 

Aproximadamente 9.000 atendimentos 
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Lazer na praça 

O Projeto Lazer na Praça teve início em 12 de maio de 2018 e tem como objetivo levar 
atividades esportivas e de lazer, para espaços públicos em áreas de vulnerabilidade 
social da sede e distritos. A programação conta com gincanas, brincadeiras populares, 
contação de histórias, dentre outras atividades voltadas para o público infantil. Ao 
todo foram realizadas 12 edições, em locais como: Praça Vitória, Várzea da Pedra, São 
José do Torto, Caioca, Taperuaba, Padre Palhano, Jaibaras e Bonfim. 

12 edições realizadas 

Meia Maratona de Sobral 

A Meia Maratona de Sobral é realizada desde 2017 compondo a programação de ani-
versário da cidade. Em 2018 o investimento foi de R$ 200 mil, e o evento atraiu mais 
de 1.300 atletas participantes. 

A maratona acontece em três categorias: 5km, 10km e 21Km com largada no Arco de 
Nossa Senhora de Fátima, principal ponto turístico de Sobral, além de ser totalmente 
inclusiva, contando com as categorias para cadeirantes e paratletas. Foram investidos 
R$ 36 mil em premiações em na presente edição. 

Dia do desafio 

O Dia do Desafio é celebrado anualmente na última quarta-feira do mês de maio. O 
principal objetivo desta data é motivar a população à prática de atividades físicas, seja 
para melhorar a saúde física, como também a mental. Nesta data, as comunidades de 
diferentes cidades do Brasil e de toda a América Latina se reúnem para disputar, amis-
tosamente, competições e desafios que estimulam o corpo. 

A proposta é que cada pessoa faça qualquer tipo de exercício físico por pelo menos 
15 minutos, fazendo desta ação um hábito diário. Sobral já se encontra em sua 16ª 
edição. A cidade entrou para a lista de participantes em 2002 e nos últimos dois anos 
em que competiu, houve mais de 125.000 atendimentos nas atividades promovidas 
pela Prefeitura de Sobral. 

Circuito sobralense de esporte 

O Circuito Sobralense de Esportes teve sua primeira edição em novembro de 2018 e 
surgiu com a necessidade de revitalizar e oxigenar o segmento de esportes de rendi-
mento do município de Sobral. O Circuito recebeu um valor total de R$ 63 mil de in-
vestimento e já contabiliza 480 atletas e 49 coletivos participantes. Entre as modali-
dades contempladas estão: boxe, jiu-jitsu, karatê, futevôlei, tênis de mesa, xadrez, 
bike, skate, basquete, handebol e vôlei (quadra e areia), masculino e feminino nas 
categorias Sub-17 e adulto. 
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480 atletas participantes 

49 coletivos esportivos contemplados 

I Copa Areninha 

A Copa Areninha de Sobral ganhou sua primeira edição em agosto de 2018, após a 
inauguração da Areninha Teco-teco, onde foram realizadas as partidas. A competição 
contou com 3 categorias, masculino Sub-11, Sub-13 e Master (acima de 40 anos) en-
volvendo 24 times dos distritos e sede. Em outubro aconteceu a I Copa Areninha Fe-
minina. A intenção é tornar o evento fixo no calendário esportivo do município. 

Cerca de 700 atletas participantes 

I Copinha Caiçara 

A I Copinha Nova Caiçara, foi realizada no dia 9 de junho de 2018, no Residencial Nova 
Caiçara, visando fomentar a cultura de paz por meio do esporte, e envolveu 4 times 
da categoria masculino sub-15. A premiação contou com a entrega de materiais es-
portivos e medalhas. 

Jogos Escolares Sobralense 

Os Jogos Escolares Sobralenses é um evento que desenvolve o esporte escolar com 
política pública e funciona como etapa classificatória para os Jogos Escolares do Ceará 
e para a etapa nacional dos jogos escolares. No ano de 2018 o evento contou com a 
participação de aproximadamente 1550 alunos atletas. 

O evento conta com as modalidades individuais de atletismo, xadrez, tênis de mesa, 
judô, natação, ciclismo, vôlei de praia, badminton e as modalidades coletivas de bas-
quete, vôlei, handebol e futsal. Contemplando os gêneros masculino e feminino, os 
jogos se dividem em duas categorias, sendo elas: 12 à 14 anos e 15 à 17 anos. 

1550 alunos envolvidos 

41 escolas participantes 

12 modalidades 

Escola de Formação Olímpica - ESFO 

Utilizando a infraestrutura da Vila Olímpica, a Escola de Formação Olímpica de Sobral 
é um projeto social que atende em média 500 jovens de 6 à 24 anos, da sede e distri-
tos. Ofertando formação esportiva gratuita nas modalidades de: karatê, jiu-jitsu, 
boxe, futebol e atletismo as atividades têm o foco em formar crianças, adolescentes 
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e jovens na perspectiva do esporte de rendimento e com um viés de formação hu-
mana e cidadã. O projeto atende essencialmente pessoas em situação de vulnerabili-
dade social. 

Eventos da ESFO 

Anualmente é realizado uma culminância das atividades desenvolvidas pela Escola de 
Formação Olímpica (ESFO) com o intuito de ressaltar e fomentar a importância do 
esporte em suas diversas modalidades, os eventos acontecem na Vila Olímpica de 
Sobral e é aberto aos atletas interessados residentes na sede ou distritos. 

Circuito ESFO de Atletismo 

O Circuito ESFO de atletismo Olímpico e Paralímpico é uma ação aberta para os alu-
nos, atletas convidados de projetos sociais e da associação Sobralense de Parades-
porto e conta com aula prática, apresentando as modalidades que fazem parte do 
atletismo: corridas, saltos e lançamentos/arremesso e ainda circuito de atividades di-
versas com tarefas a serem cumpridas. 

ESFO Mix Fighter 

Com o objetivo de fomentar a prática das Artes Marciais, o evento contempla cerca 
de 80 alunos atletas, nas modalidades de Boxe, Jiu-jitsu e Karatê. Auxiliando no estí-
mulo aos atletas como uma ferramenta de inserção dos jovens em competições nas 
categorias praticadas, incentivando a busca por um melhor rendimento nas competi-
ções externas 

Copa ESFO de Futebol 

A Copa ESFO de Futebol de Base tem como objetivo descobrir talentos para o futebol 
nas categorias Sub-09, Sub-11 e Sub-13. A competição envolve em média 12 equipes, 
sendo 03 compostas por alunos atletas da ESFO e 09 de equipes de programas sociais 
da comunidade, proporcionando lazer e atividade física a cerca de 210 pessoas entre 
atletas e comissão técnica. 

EDITAIS 

Edital de ocupação das quadras das escolas municipais 
e CRAS de Sobral 

O Edital de Ocupação das Quadras das Escolas Municipais e Cras de Sobral é uma fer-
ramenta de democratização e expansão do uso dos equipamentos esportivos públi-
cos. Os grupos esportivos, culturais e a comunidade em geral interessada em concor-
rer à ocupação de algum horário nas quadras das escolas puderam participar da sele-
ção de atividades. 
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Através dessa iniciativa, a Prefeitura de Sobral envolveu e aproximou a sociedade em 
um clima de paz e harmonia por meio das práticas esportivas, e demais atividades de 
interesse coletivo que possam ser desenvolvidas nas quadras, abrindo esses equipa-
mentos à comunidade. 

Quadras ocupadas (10): 

• CRAS Regina Justa (Vila União) 
• Escola Yeda Frota (Terrenos Novos) 
• Escola Gerardo Rodrigues (Terrenos Novos) 
• Escola Maria Dias Ibiapina (Cohab III) 
• Escola Mocinha Rodrigues (Terrenos Novos) 
• Escola Netinha Castelo (Junco) 
• Escola Emílio Sendim (Domingos Olímpio) 
• Escola José Parente Prado (Sumaré) 
• Escola Antenor Naspoline (Dom José) 
• Escola Maria José Ferreira Gomes (Padre Palhano) 

65 grupos contemplados 

Edital de ocupação do ginásio poliesportivo 

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer 
(Secjel), lançou o Edital de Ocupação do Ginásio Poliesportivo Dr. Plínio Pompeu, e 
suas demais áreas esportivas externas (sala de atividades físicas, campo e quadras de 
areia). 

O objetivo do edital é integrar, num mesmo espaço físico, programas e ações espor-
tivas, práticas de lazer, formação e qualificação para o mercado de trabalho, interfe-
rindo estrategicamente em políticas de prevenção à violência e inclusão social, de 
modo a promover a cidadania. 

17 coletivos beneficiados 

340 pessoas atendidas 

Edital de incentivo ao esporte e lazer 

O Edital de Incentivo ao Esporte e Lazer de Sobral é o primeiro edital de fomento ao 
esporte lançado em âmbito municipal do estado do Ceará, tendo como objetivo de-
mocratizar o acesso aos recursos públicos para realização de serviços e projetos es-
portivos nas categorias: atividades físicas e lazer, esporte de formação, esporte de 
rendimento, paradesporto, esporte comunitário, esporte educacional e desenvolvi-
mento científico do esporte. 
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Ao todo foram selecionados 10 projetos divididos em lotes por categorias. Os valores 
do fomento variam de R$ 5.000,00 a R$ 15.000,00, atendendo as demandas de enti-
dades esportivas, atletas e organizações sem fins lucrativos. “O Edital de Incentivo ao 
Esporte e Lazer, vem para fortalecer as iniciativas esportivas em nosso município, cri-
ando uma ferramenta de democratização do acesso aos recursos destinados ao Es-
porte e Lazer da cidade”, afirmou o secretário da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer, 
Igor Bezerra. 

Dados do projeto 

• Valor do investimento: R$ 100.000,00 
• Entidades contempladas: 06 associações, institutos e organizações soci-

ais sem fins lucrativos. 
• projetos contemplados: 10 projetos esportivos. 

 

POLÍTICA DE FOMENTO AO ESPORTE 

Termos de fomento 

Desde o início da gestão, em janeiro de 2017, a Prefeitura de Sobral por meio da Se-
cretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer (Secjel), vem incentivando diversas 
iniciativas esportivas no município, consolidando um intenso calendário de eventos e 
projetos nas múltiplas vertentes esportivas. 

O apoio efetivo à agenda esportiva proposta e executada pela sociedade civil e orga-
nizações sociais sem fins lucrativos tem o intuito de atender a demanda da comuni-
dade esportiva e fortalecer as entidades e iniciativas que trabalham com esportes de 
forma inclusiva e democrática. 

Entidade Valor Investido (R$) 
Guarany de Sobral futebol R$ 150.000,00 
Liga Sobralense de Atletismo (MEIA MARATONA) R$199.410,00 
Liga Sobralense de Futsal(Campeonato sobralense de futsal / Seleção 
Sobralense de futsal) 

R$139.960,00 

Liga Sobralense de Futebol (Copa Sobral / Campeonato Sobralense de 
futebol) 

R$ 175.000,00 

Associação Sobralense de Pilotos de Rally R$ 25.000 
Associação Sobralense de Árbitros (Circuito Sobralense de Esportes) R$ 63.656,00 

Valor total de Investimento: R$ R$ 753.026,00 



Mensagem à Câmara Municipal de Sobral - 2019 | 111

Ao todo foram selecionados 10 projetos divididos em lotes por categorias. Os valores 
do fomento variam de R$ 5.000,00 a R$ 15.000,00, atendendo as demandas de enti-
dades esportivas, atletas e organizações sem fins lucrativos. “O Edital de Incentivo ao 
Esporte e Lazer, vem para fortalecer as iniciativas esportivas em nosso município, cri-
ando uma ferramenta de democratização do acesso aos recursos destinados ao Es-
porte e Lazer da cidade”, afirmou o secretário da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer, 
Igor Bezerra. 

Dados do projeto 

• Valor do investimento: R$ 100.000,00 
• Entidades contempladas: 06 associações, institutos e organizações soci-

ais sem fins lucrativos. 
• projetos contemplados: 10 projetos esportivos. 

 

POLÍTICA DE FOMENTO AO ESPORTE 

Termos de fomento 

Desde o início da gestão, em janeiro de 2017, a Prefeitura de Sobral por meio da Se-
cretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer (Secjel), vem incentivando diversas 
iniciativas esportivas no município, consolidando um intenso calendário de eventos e 
projetos nas múltiplas vertentes esportivas. 

O apoio efetivo à agenda esportiva proposta e executada pela sociedade civil e orga-
nizações sociais sem fins lucrativos tem o intuito de atender a demanda da comuni-
dade esportiva e fortalecer as entidades e iniciativas que trabalham com esportes de 
forma inclusiva e democrática. 

Entidade Valor Investido (R$) 
Guarany de Sobral futebol R$ 150.000,00 
Liga Sobralense de Atletismo (MEIA MARATONA) R$199.410,00 
Liga Sobralense de Futsal(Campeonato sobralense de futsal / Seleção 
Sobralense de futsal) 

R$139.960,00 

Liga Sobralense de Futebol (Copa Sobral / Campeonato Sobralense de 
futebol) 

R$ 175.000,00 

Associação Sobralense de Pilotos de Rally R$ 25.000 
Associação Sobralense de Árbitros (Circuito Sobralense de Esportes) R$ 63.656,00 

Valor total de Investimento: R$ R$ 753.026,00 

Material Esportivo 

Com um investimento da ordem de R$ 570.000,00 (Quinhentos e setenta mil reais) 
na aquisição de materiais esportivos a serem utilizados em diversas modalidades es-
portivas (bolas, chuteiras, traves, redes, uniformes, medalhas e troféus), a Prefeitura 
de Sobral pretende fomentar coletivos, clubes, eventos e projetos, fortalecendo as 
iniciativas esportivas desenvolvidas pela sociedade civil. Outra importante estratégia 
é formações de iniciação esportiva, a fim de ampliar o interesse pelo esporte e a for-
mação cidadã através da prática de atividades físicas e de lazer por parte dos cidadãos 
de todas as idades. 

Mais de 200 coletivos esportivos beneficiados 

Total investido: r$ 570.000,00 

Liga sobralense de futsal 

A Liga Sobralense de Futsal (LSFS) é uma organização esportiva autônoma formada 
por clubes amadores de FUTSAL do município de Sobral (Sede e Distritos), que geren-
cia as competições locais do Campeonato Sobralense de Futebol de Salão (CSFS), com 
apoio da Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer (Secjel).  

• 52 clubes participantes 
• 132 equipes 
• 8 categorias 
• 2.100 atletas envolvidos 

Liga sobralense de futebol 

A Liga Sobralense de Futebol (LSF) é a maior entidade do futebol amador do municí-
pio. Filiada a Federação Cearense de Futebol, a liga realiza em parceria com a Secre-
taria da Cultura, Juventude Esporte e Lazer (Secjel), uma série de atividades, projetos 
e eventos agitando o calendário esportivo local, fomentando o futebol amador e en-
volvendo cidadãos de todas as idades 

• 212 clubes participantes 
• 315 partidas realizadas 
• 4.280 atletas envolvidos 
• 16.100 espectadores 

Seleção sobralense de futsal 

Após nove anos, Sobral retoma sua Seleção Sobralense de Futsal. A Prefeitura inves-
tirá R$ 80.000 (oitenta mil reais) para que a seleção participe de quatro campeonatos: 
Jogos Abertos do Ceará, Taça TV Diário, Campeonato Cearense de Futsal e Intermu-
nicipal. O investimento no projeto objetiva fortalecer e dar visibilidade ao esporte “É 
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mais um projeto para inspirar nossa juventude que agora pode sonhar em vestir a 
camisa da seleção do seu município, Sobral’’. 

Projeto de estágio municipal (esporte e lazer) 

O projeto Estágio Municipal, que integra o programa #OcupaJuventude, contemplou 
a secretaria com 33 acadêmicos de educação física na condição de estagiários que 
atuam e desenvolvem junto à coordenação os projetos Bike Sobral, PDES e ATIVA, 
proporcionando a esses jovens um laboratório prático para os conhecimentos adqui-
ridos dentro da universidade, além de oferecer um espaço para discutir e atuar junto 
às políticas públicas do esporte, lazer e saúde. Distribuídos em diferentes núcleos do 
município, esses estagiários têm um papel fundamental para a disseminação e per-
tencimento das atividades desenvolvidas pela gestão. 

33 acadêmicos em educação física em estágio remunerado na SECJEL 

OUTROS EVENTOS APOIADOS 

Extreme Fighter 

• 2.000 pessoas de público 
• 44 atletas envolvidos 
• 22 lutas 

Super Liga de FLAG 

• 350 pessoas de público 
• 140 atletas envolvidos 
• 9 jogos 

Templário Fight 

• 1000 pessoas de público 
• 20 atletas envolvidos 
• 10 lutas 

Campeonato sobralense de damas 

• 150 pessoas de público 
• 35 atletas envolvidos 
• 25 partidas 

2º desafio turma do pedal 

• 270 atletas envolvidos 
• 150 pessoas de público 
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3º desafio turma do pedal 

• 555 pessoas de público 
• 270 atletas envolvidos 

Final do campeonato cearense do pedal 

• 470 atletas envolvidos 
• 480 pessoas de público 

Copa amigos da bola de futebol 

• 44 equipes 
• 10 jogos 
• 2.000 pessoas de público 

Palestra motivacional com o lutador minotauro 

• 200 atletas envolvidos 

Copa RLBB de basquete 

• 6 equipes 
• 72 atletas envolvidos 
• 150 pessoas de público 

Copa José Maria Félix 

• 50 equipes 
• 1100 atletas envolvidos 
• 2.300 pessoas de público 

Formação continuada de professores de Educação Física 
da rede pública municipal 

• 50 professores atendidos 
• 20 encontros formativos 

1ª Etapa do BMX Freestyle 

• 12 competidores 
• 160 Espectadores 

1ª Tenda Cultural ITJ 

• 10 pessoas envolvidas 
• 120 atendimentos 
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Dia das crianças UNISEG 

• 400 pessoas envolvidas 

Etapa Macrorregional dos Jogos Escolares do Ceará 

• 95 jogos 
• 200 atletas envolvidos 
• 500 espectadores  

Copa Concreto 

• 08 equipes 
• 120 pessoas envolvidas 

Copa Shalom  

• 12 equipes 
• 400 pessoas envolvidas 

Copa Norte/Noroeste de Handebol  

• 18 equipes 
• 300 pessoas envolvidas 

Campeonato Cearense de Basquete 

• 02 equipes 
• 200 pessoas envolvidas 

CONVÊNIOS / OBRAS 

Este relatório tem como propósito relacionar os convênios de obras em fase de exe-
cução ou de contratação, geridos pela SECJEL, assim como informar sobre seus cro-
nogramas de execução e situação financeira. 

Atualmente, a SECJEL tem sob sua gestão 15 (QUINZE) convênios em andamento, 
sendo 7 (sete) firmados com o Governo do Estado do Ceará e 8 (OITO) firmados com 
o Governo Federal, totalizando um valor de R$ 14.833.436,55 de recursos captados. 

Convênios firmados com o Governo do Estado Do Ceará 

• Construção de Quadra Esportiva Coberta na Localidade de Ouro Branco 
(INAUGURADA); 

• Construção de Quadra Esportiva Coberta no Distrito de São José do Torto 
(INAUGURADA); 

• Construção de Quadra Esportiva Coberta no Distrito de Baracho; 
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• Construção de Quadra Esportiva Coberta no Distrito de Salgado dos Ma-
chados; 

• Construção de Quadra Esportiva Coberta no Distrito de Patos; 
• Construção de Coberta da Quadra Esportiva no Distrito de Rafael Arruda; 
• Obra de Restauro do Prédio da Estação Ferroviária, para Instalação e 

Funcionamento da Escola de Belas Artes. 

Quadra Esportiva na localidade de Ouro Branco 

• Objeto – construção de quadra esportiva na localidade de ouro branco 
(empresa: V & M Serviços em Geral); 

• Valor da obra – r$ 494.346,00; 
• Aditivo de valor – r$ 82.328,02 (16,65%); 
• Valor final da obra – r$ 576.674,02 (item 2 + item 3); 
• Valor do convênio – r$ 641.887,75; 
• Saldo de convênio – r$ 147.541,75 (item 5 – item 2); 
• Valor de repasse – r$ 590.000,00; 
• Contrapartida – r$ 51.887,75 (8,08%) 
• Percentual executado (físico) – 100% 

Quadra Esportiva no Distrito de São José do Torto 

• Objeto – construção de quadra esportiva no distrito de são josé do torto 
(empresa: v & m serviços em geral); 

• Valor da obra – r$ 494.346,00; 
• Aditivo de valor – r$ 75.752,37 (15,32%); 
• Valor final da obra – r$ 570.098,37 (item 2 + item 3); 
• Valor do convênio – r$ 641.887,75; 
• Saldo de convênio – r$ 147.541,75 (item 5 – item 2); 
• Valor de repasse – r$ 590.000,00; 
• Contrapartida – r$ 51.887,75 (8,08%) 
• Percentual executado (físico) – 100%. Obra inaugurada. 

Quadra Esportiva no Distrito de Baracho 

• Objeto – construção de quadra esportiva no distrito de baracho (em-
presa: construtora salinas); 

• Valor da obra – r$ 455.757,89; 
• Aditivo de valor – r$ 93.179,95 (20,45%); 
• Valor final da obra – r$ 548.937,84 (item 2 + item 3); 
• Valor do convênio – r$ 641.887,75; 
• Saldo de convênio – r$ 186.129,86 (item 5 – item 2); 
• Valor de repasse – r$ 590.000,00; 
• Contrapartida – r$ 51.887,75 (8,08%) 
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• Percentual executado (físico) – 40%. 

Quadra Esportiva no Distrito de Salgado dos Machados 

• Objeto – construção de quadra esportiva no distrito de salgado dos ma-
chados (empresa: construtora e & j ltda); 

• Valor da obra – r$ 494.346,00; 
• Valor do convênio – r$ 641.887,75; 
• Saldo de convênio – r$ 147.541,75 (item 3 – item 2); 
• Valor de repasse – r$ 590.000,00; 
• Contrapartida – r$ 51.887,75 (8,08%) 
• Percentual executado (físico) – 60% 

Quadra Esportiva do Distrito De Patos 

• Objeto – construção de quadra esportiva no distrito de patos (empresa: 
construtora e & j ltda); 

• Valor da obra – r$ 494.346,71; 
• Aditivo de valor – r$ 68.740,28 (13,91%); 
• Valor final da obra – r$ 563.086,99 (item 2 + item 3); 
• Valor do convênio – r$ 641.887,75; 
• Saldo de convênio – r$ 147.541,04 (item 5 – item 2); 
• Valor de repasse – r$ 590.000,00; 
• Contrapartida – r$ 51.887,75 (8,08%) 
• Percentual executado (físico) – 65%. 

Construção de coberta da Quadra Esportiva no Distrito 
de Rafael Arruda 

• Objeto – construção de coberta da quadra esportiva no distrito de rafael 
arruda (empresa: salinas empreendimentos e construções); 

• Valor da obra – r$ 304.962,60; 
• Aditivo de valor – r$ 72.472,81 (23,76%); 
• Valor final da obra – r$ 377.435,41 (item 2 + item 3); 
• Valor do convênio – r$ 391.062,23; 
• Saldo de convênio – r$ 86.099,63 (item 5 – item 2); 
• Valor de repasse – r$ 330.000,00; 
• Contrapartida – r$ 61.062,23 (15,61%) 
• Percentual executado (físico) – 70%. 

Obra de restauro do prédio da estação ferroviária para a instalação e funcionamento 
da Escola de Belas Artes 

• Objeto – obra de restauro do prédio da estação ferroviária para a insta-
lação e funcionamento da escola de belas artes 
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• Construtora - ecb engenharia comércio bezerra ltda. 
• Valor da obra – r$ 1.598.116,54 
• Assinatura da ordem de serviço - 18 de abril de 2018. 
• Percentual executado (físico) – 15% 

Convênios firmados com o Governo Federal 

• Construção de Miniestádio na localidade de São Francisco, distrito de 
Jordão;(INAUGURADO) 

• Construção de Miniestádio na localidade de Recreio, distrito de Rafael 
Arruda;(INAUGURADO) 

• Construção de Miniestádio no bairro Tamarindo;(INAUGURADO) 
• Construção de Quadra Poliesportiva no bairro Novo Recanto; 
• Construção de Quadra Poliesportiva no bairro Dr. Juvêncio. 
• Construção do Campo de Futebol do Distrito de Jaibaras. 
• Construção do Centro de Iniciação ao Esporte (CIE). 
• Implantação de 05(cinco) Academias ao ar livre. 

Construção de miniestádio na localidade de São Fran-
cisco, Distrito de Jordão 

• Objeto – construção de miniestádio na localidade de são francisco, dis-
trito de jordão (empresa: construtora e & j ltda); 

• Valor da obra – r$ 386.626,61; 
• Aditivo de valor – r$ 77.801,92 (20,12%); 
• Valor final da obra – r$ 464.428,53 (item 2 + item 3); 
• Valor do convênio – r$ 386.626,61; 
• Valor de repasse – r$ 243.750,00; | 
• Contrapartida – r$ 142.876,61 (36,95%) 
• Percentual executado (físico) – 100% (obra inaugurada 12/04/18) 

Construção de miniestádio na localidade de Recreio, dis-
trito de Rafael Arruda 

• Objeto – construção de miniestádio na localidade de recreio, distrito de 
rafael arruda (empresa: construtora e & j ltda); 

• Valor da obra – r$ 487.540,47; 
• Aditivo de valor – r$ 84.054,63 (17,24%); 
• Valor final da obra – r$ 571.595,10 (item 2 + item 3); 
• Valor do convênio – r$ 494.288,08; 
• Valor de repasse – r$ 243.750,00; 
• Contrapartida – r$ 250.538,08 (50,69%) 
• Percentual executado (físico) – 100%. 

Construção de miniestádio no bairro Tamarindo 
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• Objeto – construção de miniestádio no bairro tamarindo (empresa: con-
sol – construtora sobralense ltda); 

• Valor da obra – r$ 291.253,20; 
• Aditivo de valor – r$ 53.710,68 (18,44%); 
• Valor final da obra – r$ 344.963,88 (item 2 + item 3); 
• Valor do convênio – r$ 300.791,20; 
• Valor de repasse – r$ 243.750,00; 
• Contrapartida – r$ 57.041,20 (18,96%) 
• Percentual executado (físico) 100%.(obra inaugurada) 

Construção de quadra poliesportiva no bairro Novo Re-
canto 

• Objeto – construção de quadra poliesportiva no bairro novo recanto (em-
presa: acs construções e serviços ltda); 

• Valor da obra – r$ 582.711,24; 
• Valor do convênio – r$ 304.687,50; 
• Valor de repasse – r$ 304.687,50; 
• Contrapartida – r$ 173.643,52 (56,99%) 
• Percentual executado (físico) – 07% (obra paralisada). 

Construção da quadra poliesportiva da Vila Olímpica 

• Objeto – construção de quadra poliesportiva no bairro dr. Juvêncio (em-
presa: construtora e & j ltda); 

• Valor da obra – r$ 470.282,77; 
• Valor do convênio – r$ 304.687,50; 
• Valor de repasse – r$ 304.687,50; 
• Contrapartida – r$ 165.595,27 (54,35%); 
• Percentual executado – 0%. 

Construção de 03 campos de futebol nos distritos de 
Bonfim, Boqueirão e Jaibaras. 

• Objeto – reforma do miniestádio do caracará e construção de 03 campos 
de futebol nos distritos de bonfim , boqueirão e jaibaras; 

• Valor do convênio – r$ 1.222.205,49; 
• Percentual executado – 10%. 

Reforma do mini estádio de Carácara. 

• Objeto – reforma mini estádio caracará (empresa:construtora nova 
terra); 

• Valor da obra – r$170.209,80; 
• Ordem de serviço 15 de fevereiro de 2018 
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• Percentual de executado: 10%

Reforma e ampliação da pista de bicicross 

• Objeto – reforma e ampliação pista bicicross
• Empresa: x norte construtora e empreendedora eireli
• Valor da obra – r$420.290,65;
• Percentual de execução: obra licitada - não iniciou ainda.

Construção do Centro de Iniciação ao Esporte 

• Objeto – construção do centro de iniciação ao esporte;
• Empresa - forteks engenharia;
• Valor da obra – r$ 2.788.477,53;
• Situação contratual – obra iniciada dia 23/05.

Aquisição de equipamentos permanentes para 05 aca-
demias ao ar livre 

• Objeto – aquisição de equipamentos permanentes para 5 (cinco) acade-
mias ao ar livre;

• Locais – pe. Palhano, nova caiçara, pq. Santo antonio, aracatiaçu, jaiba-
ras;

• Valor do convênio –
• Empresa: rnas indústria e comércio para equipamentos para ginástica
• Valor licitado – r$65.600,00;
• Obs: executada academia no bairro santo antônio.



Mensagem à Câmara Municipal de Sobral - 2019 120 |

GESTÃO PÚBLICA 

SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO - SECOGE 

A criação das competências institucionais ocorridas na SECOGE em 2017, através da 
Lei Municipal nº 1607/2017, que dispõe sobre a estrutura organizacional, incorreu na 
incorporação da função de Ouvidoria, Gestão Patrimonial e Controle Interno, tra-
zendo uma nova política governamental para as áreas em questão, onde houve a ne-
cessidade de implantação de novas práticas de atividades institucionais, bem como a 
regulamentação e normatização dos procedimentos. 

O plano estratégico da SECOGE é um projeto de grande importância que visa garantir 
o atingimento de metas, que terá como resultado uma ferramenta de monitoramento 
dos projetos definidos para a melhoria dos serviços prestados na secretaria. 

Ressalte-se ainda, que o planejamento estratégico é uma ferramenta gerencial que 
utiliza conhecimentos técnicos em administração, numa modelagem destinadas a 
criar condições para viabilizar objetivos e adequar a direção estratégica ao ambiente 
de mudanças, voltados para a obtenção de resultados almejados. 

A secretaria tem como missão garantir a correta gestão dos recursos públicos por 
meio das melhores práticas de controle interno, com transparência e ética, fomen-
tando a participação da sociedade. Utiliza como visão o reconhecimento como insti-
tuição de referência em controle interno e tem como valores a ética sob os princípios 
da honestidade, lealdade e dignidade; a transparência no acesso a informação e o 
compromisso em atuação com dedicação, empenho e envolvimento em suas ativida-
des. 

Entre as estratégias de ação, a secretaria reuniu elementos importantes para facilitar 
e acompanhar o cumprimento dos objetivos. 

Utilizou e identificou em seu planejamento estratégico uma análise de cenários, onde 
destacou os pontos fortes e fracos no ambiente interno, bem como as oportunidades 
e ameaças no ambiente externo, onde, a partir dessas observações foram definidos 
os objetivos estratégicos que possibilitarão mitigar as fraquezas e ameaças do ambi-
ente externo e potencializar nossas forças, considerando as oportunidades que surgi-
rão. 
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OBJETIVOS E METAS PARA O QUADRIÊNIO (2017-2020) 

De acordo com o planejamento estratégico a Secretaria levantou pontos críticos para 
a efetiva implantação e garantia da obtenção dos resultados, e para isto estipulou 
seus objetivos e metas para a gestão, tudo descrito em seu planejamento estratégico. 

Os objetivos estratégicos são: garantir a transparência com tempestividade; implan-
tar ações de fomento ao Controle Social; implantar as melhores práticas de gestão; 
prover estrutura física e soluções tecnológicas de qualidade; implantar as melhores 
práticas de ouvidoria e controladoria; capacitar e desenvolver força de trabalho; im-
plementar governança na SECOGE; gerir com eficiência o orçamento e os recursos 
financeiros; implementar ações de responsabilidade socioambiental. 

Como iniciativas para a garantia da transparência com tempestividade a SECOGE 
deve: reestruturar o sítio eletrônico institucional da Prefeitura; implantar o Observa-
tório das Despesas Públicas (ODP); reestruturar o Portal da Transparência, de acordo 
com os requisitos da Lei de Acesso à Informação; elaborar normativos que tratem da 
ouvidoria e do acesso à informação no âmbito municipal e a disponibilização da carta 
de serviços do município à sociedade. 

Em relação à implantação das ações de controle de fomento ao controle social, a se-
cretaria terá as iniciativas de modelar e implementar processo de captação da mani-
festação da sociedade para subsidiar políticas públicas, implementar a ouvidoria 
ativa, implantar ações de fomento ao controle social e implantar e gerenciar atendi-
mento de serviços da PMS, no Vapt-Vupt. 

No objetivo de Implantar as melhores práticas de gestão, vai utilizar como iniciativas 
a implantação do Controle Interno Preventivo, baseado em Gestão de Processos, im-
plantação de auditorias especiais de obras públicas, implantação de auditorias de Tec-
nologia da Informação e Comunicação, implantação de auditorias de processo com 
foco em riscos, padronização Instrumentos de auditorias: Matriz de Risco, Procedi-
mentos e Relatórios e analisar e redesenhar processos e procedimentos operacionais 
do PAD. 

Quanto ao objetivo estratégico de prover estrutura física e soluções tecnológicas de 
qualidade a secretaria deverá utilizar ações para prover soluções de sistemas corpo-
rativos municipais e TIC, elaborar o Plano Diretor de TIC para a PMS reestruturar o 
Data Center da Prefeitura, otimizar o uso da infraestrutura de comunicação da Pre-
feitura, e estruturar suporte de atendimento ao Parque Tecnológico da Prefeitura. 

Para a implantação das melhores práticas de ouvidoria e Controladoria, a SECOGE irá 
utilizar as seguintes práticas: Modelar, analisar e redesenhar processos de Gestão de 
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Pessoas, de Gestão da Frota, de Gestão de Compras Corporativas, de Gestão de Pa-
trimônio de Gestão de Tecnologia da Informação. 

Para o objetivo de Capacitar e desenvolver Força de Trabalho, as atividades da secre-
taria serão: capacitar e desenvolver pessoas nas práticas de Controle Interno, Ouvi-
doria, TIC, Gestão de Processos, aprimoramento da Comunicação institucional, de-
senvolvimento de mecanismos de Medição e Avaliação de Desempenho, capacitação 
e desenvolvimento de pessoas nas práticas de gestão e liderança, implantação da Es-
cola de Gestão do Município de Sobral e implantação de Programa de qualidade de 
vida do servidor. 

No tocante ao objetivo de implementar Governança da SECOGE, as iniciativas decor-
rerão de atividades que estabeleçam as estruturas de governança da SECOGE (Conse-
lhos, Comitês, Escritório de Governança, etc.), que implementem a estrutura de con-
trole para Visão e Lideranças e mapeie e sistematize processos e procedimentos in-
ternos de trabalho (TIC, RH e Cultura Organizacional). Em relação a gerir com eficiên-
cia o orçamento e os recursos financeiros, terá como iniciativa a análise e redesenho 
de processos de gestão orçamentária e financeira. 

Com referência ao objetivo estratégico de implementar ações de responsabilidade 
Socioambiental, as atividades desenvolvidas pela secretara serão: a implantação de 
ações de responsabilidade socioambiental (coleta seletiva, otimização no uso de pa-
pel, água, luz etc.) e a implantação do programa de qualidade 5S. 

ATIVIDADES DE ROTINA REALIZADAS EM 2018 

Por atuar com Ouvidora, Controladoria e Gestão, a SECOGE trabalha em diversas ati-
vidades de rotina, bem como realiza atividades que não estão inseridas no Planeja-
mento Estratégico, de forma a gerir as ações necessárias para apoias as outras Secre-
tarias e órgãos vinculados em suas atividades. 

No ano de 2018, foram realizadas as seguintes atividades principais: 

Tabela 12: Atividades de rotina e não planejadas, realizadas em 2018 

Atividade Observação 
Ouvidoria 

Recebimento de manifestações 1.043 manifestações (Média 87/mês). 
Carta de serviços De 12 órgãos/entidades, com 259 serviços cadastrados  
Acesso Cidadão Disponível no sítio eletrônico da Prefeitura, desde de novembro de 2018. 
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Atividade Observação 
Totens de avaliação nos postos de sa-
úde 

Firmado Termo de Fomento, com a Universidade de Fortaleza, para pes-
quisa e desenvolvimento de soluções de interação com o cidadão, por 
meio do Laboratório de Pesquisa e Inovação em Cidades, com  251 Totens 
implantados nos postos de saúde, com 30.374 avaliações, sendo 56,9% 
“Ótima”. 

Atendimentos no Vapt-Vupt Implantação dos serviços da Prefeitura no Vapt Vupt, em parceria com o 
Governo do Estado, com 37.430 atendimentos para 86 serviços, de 9 ór-
gãos/entidades da PMS, com 90% de avaliações “Ótima”. 

Reformulação do Portal da Transpa-
rência 

Portal reformulado e atualizado, com a implantação do Sistema de Licita-
ção. 

Manuais da Ouvidoria 02 manuais elaborados (Procedimentos de Ouvidoria; Utilização do Sis-
tema da Ouvidoria) e publicados no sítio eletrônico da Prefeitura. 

Lei de Acesso à Informação - LAI Elaboração da Lei e do Decreto sobre acesso à informação do Município 
de Sobral (em fase de aprovação no Gabinete). 

Controle Interno 
Implantação do ODP O Observatório de Despesa Pública de Sobral foi o primeiro a receber cer-

tificação da CGE, entre todos os municípios do Ceará, passando a  fazer 
parte da Rede de ODP da CGE e da CGU. 

Análise do custeio da PMS Sistematizada rotina utilizando bases de Dados do sistema financeiro, 
para apresentação dos gastos por tipo de despesas,  por Secretarias. 

Padronização e publicação dos Relató-
rios de Gestão 

14 relatórios de Gestão, referentes a 2017 foram padronizados e publica-
dos na página da SECOGE. 

Auditoria de gestão 14 relatórios de auditoria preventiva concluídos. 
Modelo do Relatório de Gestão 2018 Elaboração, preparação e envio do modelo do Relatório de Gestão 2018 

para preenchimento das Secretarias e órgãos vinculados. 
Monitoramento de convênios, com 
104  reuniões realizadas com os gesto-
res responsáveis 

 Tipo Qtde Valor2 
Contrato Federal/Contrato de Repasse/Caixa 43 R$ 139.812.680,75 
Federal/União 52 R$   77.669.224,24 
Total de contratos federais 95 R$ 217.481.904,99 
 
Contratos Estaduais 28 R$  76.994.040,81 
 
Total Geral 123 R$ 294.475.945,80 

Administrativo Financeiro 
Centralização dos terceirizados na SE-
COGE 

Houve a necessidade de suplementar 31% do valor orçado por conta da 
centralização dos terceirizados na SECOGE, decidido após aprovação do 
orçamento inicial. 

Contratos 18 novos contratos celebrados em 2018, de 39 vigentes. 
Implantação do Compartilhamento de 
Veículos na PMS (#OcupaCar) 

15.792 solicitações atendidas de 05/03 a 30/11/2018, gerando economia 
e otimizando o uso dos veículos da Prefeitura. 

Patrimônio e Compras Corporativas 
Implantação da cotação eletrônica 100% dos órgãos/entidades utilizando esse sistema, tendo 39 cotações 

realizadas. 
Licitações corporativas realizadas – 
pregões (registro de preços) 

08 pregões finalizados, 08 em andamento. 

Auditoria do patrimônio da PMS (Bens 
móveis) 

Foi realizada a auditoria dos bens móveis adquiridos em 2018, em todas 
as Secretarias, para validar o tombamento e cadastro no sistema de patri-
mônio. 

Contratações setoriais de competência 
da gestão 

Contração de Telefonia móvel, gerando uma redução de  aproximada-
mente 40% nos pagamentos. 

1 20 totens na cidade de Sobral e 05 nos distritos de Aprazível, Rafael Arruda, Jaibaras, Taperuaba e Aracatiaçu. 
2 Os valores informados são os originais, independentes de recursos já utilizados ou não na execução dos objetos. 
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Atividade Observação 
Leilões 02 leilões realizados. Valores apurados, respectivamente: 

• R$ 455.882,45 e 
• R$ 374.985,00 

Bens leiloados: 
• 1º leilão: 

o 07 motocicletas; 
o 34 carros; 
o 01 usina de asfalto; 
o 01 motoniveladora; 
o 01 trator; e, 
o Pirâmide de sucata. 

• 2º leilão 
o 15 motocicletas; 
o 14 carros; 
o 01 trator; 
o 01 retro escavadeira; 
o 02 pás carregadeiras; e, 
o Pirâmide de sucata. 

Caracterização dos veículos oficiais 280 veículos adesivados. 
Implantação do rastreamento de veí-
culos 

208 veículos monitorados. 

Gestão de Pessoas 
Unificação da folha de pagamento A partir de fevereiro de 2018, a folha foi completamente unificada con-

templando efetivos, comissionados, temporários, estagiários e bolsistas 
de todos os órgãos/entidades da PMS, totalizando mais de 6.000 servido-
res. 

Seleção de temporários 11 seleções da SMS, 02 da SEDHAS e 01 da SECOMP (garis) totalizando 
551 vagas. 

Concursos 02 concursos realizados, totalizando 436 vagas. 
Sistema eletrônico de frequência 1.150 servidores cadastrados (20%) de 6.118 pessoas em nossa força de 

trabalho. 
Capacitações 391 servidores capacitados. 
Substituição do banco para pagamento 
dos servidores 

Foram realizados o planejamento e monitoramento da migração de mais 
de 6.000 servidores para a nova instituição bancaria contratada pela PMS. 

Seleção de estagiários 02 seleções, totalizando 1.296 vagas. 

Gestão Corporativa de Tecnologia da Informação – Desenvolvimento de sistemas 
Sistemas desenvolvidos e implantados 
Sistema de frequência  Sistema tem como finalidade gerenciar à frequência de servidores e cola-

boradores de toda a Prefeitura Municipal de Sobral. 
Sistema de Licitação  Sistema tem como finalidade gerenciar o fluxo de solicitações e aprova-

ções de licitações da Prefeitura Municipal de Sobral. 
Sistema de Despesas  O sistema tem como finalidade a autorização de empenho e pagamento 

integrado com o sistema SIAFI e o sistema Gestor. 
Acompanhamento de ocorrências (Co-
mitê Ceará Pacífico) 

O sistema tem como finalidade o acompanhamento dos homicídios do 
município de Sobral. 

Pré-Cadastro RH  O sistema tem a finalidade de realizar a implantação de novos servidores 
no atual Sistema de folha de pagamento de Prefeitura Municipal de So-
bral. 

Site Ocupa Juventude  Site destinado a divulgação dos projetos do programa ocupa juventude 
Sistema de seleção  O Sistema tem como finalidade gerenciar todas as seleções da Prefeitura 

Municipal de Sobral. 
Sistema de publicação DOM  O sistema tem a finalidade à publicação do diário oficial do município e 

disponibilizar para o cidadão uma consulta pública dos diários oficiais pu-
blicados. 

Acesso cidadão  Customização de uma ferramenta utilizada no Governo do Estado do Ce-
ará para ser utilizada na Prefeitura Municipal de Sobral. 
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Atividade Observação 
Sistema estação Games  O sistema tem como finalidade o gerenciamento das salas de games da 

Prefeitura Municipal de Sobral, 
Sistema de helpdesk  O sistema tem como finalidade o gerenciamento dos chamados de aten-

dimentos, responsável hoje por todo atendimento de informática onde a 
Coordenadoria Corporativa de tecnologia da informação e responsável 
por prestar atendimento. 

Novo Portal da Prefeitura e Sub-Por-
tais  

Desenvolvimento e implantação de um portal principal e 11 sub-portais 
para as secretarias. 

Portal da Transparência  Ferramenta utilizada para alimentação do portal de transparência da Pre-
feitura Municipal de Sobral. 

Sistema Ouvidoria  O sistema tem como finalidade registrar e gerenciar todos as manifesta-
ções da população respeitando os prazos estabelecidos pela Lei de Acesso 
à Informação 

Sistema de Frota de Carros  Tem como finalidade manter a atualizado as informações de toda a frota 
de veículos da Prefeitura Municipal de Sobral. 

Sistemas desenvolvidos e em homologação 
Sistema de consulta pública de lici-
tações  

O sistema tem como finalidade a disponibilização para a população 
o acompanhamento das licitações marcadas para licitação. 

Sistema de Cargos  O sistema tem como finalidade o gerenciamento das vagas de car-
gos comissionado e geração de Atos de nomeação e exoneração 

Recadastramento servidores da 
PMS  

O sistema tem como finalidade manter o cadastro atualizado ano a 
ano de todos os servidores da Prefeitura Municipal de Sobral. 

APP Secretaria de Obras  Aplicativo destinado ao levantamento das ocorrências de Ilumina-
ção Pública, Limpeza Pública, Manutenção de Vias e Praças, Con-
trole Urbano e etc. 

Sistemas em Desenvolvimento 
Sistema de catálogo eletrônico  Integração com o Banco de Itens utilizado pelo Governo do Estado 

de Ceará. 
Sistema da saúde.  O sistema tem como finalidade a regulação de consultas especiali-

zadas, procedimentos especializados, consultas e procedimentos 
odontológicos especializados. 

Sistema de contratos  O sistema tem como finalidade o gerenciamento de contratos e 
convênios integrado com o sistema de despesas e sistema de com-
pras. 

Migração do sistema SIAFI  tem como finalidade de inclusão das principais funcionalidades e 
melhorias dentro do sistema de despesas e melhorar a integração 
com o Sistema Gestor. 

Sistema de Compras  Tem como finalidade sistematizar e melhorar todo o fluxo de com-
pras da Prefeitura Municipal de Sobral. 

Jurídico 
Elaboração de Contratos Adminis-
trativos 

19 contratos da SECOGE 

Pareceres jurídicos 81 pareceres jurídicos, sendo: 
• 02 Apostilamento de Contrato 
• 22 Aditivos de Contato e Congêneres 
• 14 Análises de Processos Seletivos Simplificados 
• 30 Procedimentos Licitatórios  
• 02 Contratações de Instituição Especializada para Realiza-

ção de Concurso Público 
• 04 Dispensas de Licitação 
• 07 Solicitações Diversas 
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Atividade Observação 
Assessoramento em processos se-
letivos 

01 processo seletivo para o Programa de Estágio da Prefeitura Mu-
nicipal de Sobral 

Assessoramento em concursos pú-
blicos 

02 concursos, sendo: 
• Concurso Público da Prefeitura Municipal de Sobral – Vá-

rios Cargos de nível superior  
• Concurso Público da Secretaria Municipal da Educação de 

Sobral, professores e orientadores educacionais 
Assessoramento em projetos espe-
ciais da Prefeitura 

02 assessoramentos, sendo: 
• Projeto #OCUPAJUVENTUDE 2018 
• Cessão de Computadores para a Delegacia da Mulher do 

Município de Sobral 
Assessoramento em qualificações 
de Organizações Sociais 

02 assessoramentos, sendo: 
• Instituto de Apoio ao Desenvolvimento da UEVA – IADE 
• Fundação Leandro Bezerra de Menezes 

Assessoramento em credencia-
mentos junto a Prefeitura 

02 assessoramentos, sendo: 
• Credenciamento da DentalMaster (em andamento) 
• Credenciamento de Bancos e Instituições Financeiras para 

Consignação em Folha de Pagamento (em andamento) 
Assessoramento em convênios 
com instituições de ensino 

02 assessoramentos, sendo: 
• Convênio com a Faculdade Educacional da LAPA – FAEL 

(em andamento) 
• Convênio com o Centro Universitário Maurício de Nassau – 

UNINASSAU (em andamento) 
Representação da Secretaria em 
órgãos externos a Prefeitura 

04 representações, sendo: 
• Diligências junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará 
• Diligências junto à Corregedoria da Guarda Municipal de 

Fortaleza 
• Diligências junto ao Ministério Público do Trabalho em So-

bral 
• Composição de Mesa junto a Universidade Estadual Vale 

do Acaraú em evento 
Total Geral 115 atividades realizadas. 

Gestão Corporativa de Tecnologia da Informação – Atendimento aos usuários 
Demandas executadas 
 Implantação do atendimento de nível I e II para todas as Secreta-

rias que não possuem equipe de Tecnologia da Informação. 
 Acompanhamento e Ativação do cinturão digital, interligando as 

escolas e equipamentos da Secretaria da Educação Municipal de 
Sobral (Projeto pelo Grupo Lemann). 

 Acompanhamento e configuração de Internet Grátis nas praças de 
Sobral, instalada em 11 praças: Praça Mauro Hélio – Tamarindo, 
Praça Brasil – Vila União, Praça da Juventude – Vila União, Praça Vi-
tória – Parque Silvana, Praça do Padre Palhano – Pe. Palhano, Praça 
Jocélio Marques – Tamarindo, Praça do Alto Novo – Alto Novo, 
Margem Direita do Rio Acaraú – Dom Expedito, Praça da Cohab II – 
Quadra Nagibi Marques – Cohab II, Praça Francisco Melo – Cohab I 
e Beco do Cotovelo – Centro. 

 Customização da instalação de novas máquinas, o processo de ins-
talação e configuração passou de 4 horas para 30 Min. 



Mensagem à Câmara Municipal de Sobral - 2019 | 127

Atividade Observação 
 Padronização das máquinas, programas, sistemas, nomenclatura e 

política de acesso às máquinas, instalado projeto piloto na SE-
COGE. 

 Monitoramento da rede de WiFi da Prefeitura Municipal de Sobral. 
 Levantamento de acesso à Internet de todos os prédios da Prefei-

tura Municipal de Sobral. 

Gestão Corporativa de Tecnologia da Informação – Suporte a Servidores 
Demandas executadas 
 Implantação e configuração do novo Servidor de Virtualização. 
 Identificação de falhas de rede e elaboração de um projeto com as 

melhorias. 
 Identificação e reorganização da rede elétrica do Datacenter da 

Prefeitura Municipal de Sobral. 
 Identificação, melhorias e implantação de rotinas de backup de 

servidores de Aplicação. 
 Identificação, melhorias e implantação de rotinas de backup de 

servidores de Banco de dados. 
 Acompanhamento e Ativação da Rede de Fibra ótica do projeto 

Lemman 
 Implantação de políticas de segurança de borda com o software 

PFSense no DATACENTER da Prefeitura Municipal de Sobral. 
 Implantação do servidor de acesso remoto criptografado para 

acesso externo à rede da Prefeitura Municipal de Sobral. 
 Implantação de um servidor de lista de domínios interno da rede 

Prefeitura Municipal de Sobral. 
 Implantação do servidor da controladora Unifi (WiFi interno da 

Prefeitura Municipal de Sobral). 
 Monitoramento de temperatura do datacenter COTEC e Prefeitura 

Municipal de Sobral. 
 Implantação do servidor de desenvolvimento na COTEC 
 Implantação do servidor de documentação (MediaWiki) 
 Implantação do servidor de inventário de rede (OCS) 
 Monitoramento da rede da rede de fibra ótica do projeto Lemman 

(CDS) 
 Desenvolvimento dos scripts para o mutirão de padronização das 

máquinas da Prefeitura Municipal de Sobral. 
 Migração do sistema SPU e Ouvidoria para estrutura da Prefeitura 

Municipal de Sobral. 
Demandas em andamento 
 Identificação de ativos de rede e reorganização dos servidores do 

DATACENTER da Prefeitura Municipal de Sobral. 
 Monitoramento dos Servidores de Arquivos, de Banco de dados e 

Ativos de Rede da Prefeitura Municipal de Sobral. 
 Migração de algumas aplicações para novos servidores no DATA-

CENTER da Prefeitura Municipal de Sobral. 
 Implantação de Filtro de conteúdo em toda à rede da Prefeitura 

Municipal de Sobral. 
 Monitoramento dos Nobreaks (PMS e COTEC) 
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Atividade Observação 
 Desenvolvimento de um script de automação para mudança de pu-

blicação se ocorrer a indisponibilidade do link principal de publica-
ção dos sistemas e serviços da Prefeitura Municipal de Sobral. 

Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 
 A comissão PAD atuou em 16 processos, sendo que 12 foram con-

clusos e 04 estão em fase de instrução. 
Fonte: Prestação de contas 2017/2018 da SECOGE – Ref.: 12/2018 
Dados obtidos em: janeiro de 2019 

INICIATIVAS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO REALIZADAS EM 2018 

Para o ano de 2018, a SECOGE, por meio de seu Planejamento Estratégico, definiu 
uma série de objetivos e iniciativas para melhorias na gestão. Os resultados alcança-
dos em relação as Metas estabelecidas, foram: 

Tabela 13:Metas alcançadas da iniciativa Resultado para a Sociedade (RS) 

Resultados para a Sociedade (RS) 
Objetivo Estratégico: RS01 - Garantir transparência com tempestividade 

Iniciativa Meta Responsá-
vel 

Projetos / Ações Meta Alcançada 

1. Reestruturar os sí-
tios eletrônicos 
institucionais da 
Prefeitura de So-
bral. 

90% até 
dez/2018 

Ouvido-
ria/COTEC  

• Desenvolver novos sites ins-
titucionais para a Prefeitura 
e seus órgãos/entidades e 
definir procedimentos de 
controle de conteúdo e atu-
alizações.  

80% 
• Os sites foram 100% 

desenvolvidos, po-
rém os proc. controle 
não foram definidos.  

2. Implantar o ODP - 
Observatório de 
Despesa Pública. 

100% até 
fev/2018  

COINT • Fazer adesão à rede nacio-
nal do ODP. 

• Normatizar os processos de 
trabalho e prover estrutura 
física e lógica para sua im-
plantação. 

100% 

3. Reestruturar o 
Portal da Transpa-
rência, de acordo 
com a LAI e requi-
sitos dos órgãos 
de controle. 

80% até 
dez/2018  

Ouvidoria  • Reestruturar o Portal da 
transparência, com base em 
pesquisas sobre o estado da 
arte em transparência pú-
blica.  

• Propor e elaborar rotinas 
de controle do conteúdo de 
forma tempestiva.  

100% 

4. Elaborar normati-
vos que tratem da 
Ouvidoria e do 
acesso à informa-
ção no âmbito 
municipal. 

100% até 
mar/2018  

Ouvidoria  • Implantar a gerencia de 
Acesso a Informação e 
transparência, normati-
zando os Procedimentos 
dos serviços a serem pres-
tados.  

100% 
• Foi elaborada a Lei, 

mas está faltando a 
sua promulgação. 
Qto aos procedimen-
tos, foram definidos 
e documentados. 
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Resultados para a Sociedade (RS) 
5. Disponibilizar a 

Carta de Serviços 
do Município à so-
ciedade. 

100% até 
dez/2018  

Ouvidoria  • Implantar o Sistema de 
Carta e Serviços dos ór-
gãos/entidades da PMS.  

100% 
• Foi disponibilizado o 

Sistema e todos ór-
gãos/entidades infor-
maram seus serviços, 
com exceção da SMS. 

Objetivo Estratégico: RS02 - Ouvidoria de excelência 
Iniciativa Meta  Responsá-

vel  
Projetos / Ações Meta Alcançada 

1. Implantar a Ouvi-
doria Ativa. 

50% até 
nov/2018  

Ouvidoria  • Definir metodologias, pro-
cessos e ferramentas neces-
sárias à implantação de Ou-
vidoria Ativa, para subsidiar 
políticas públicas.  

• Prover canais diversificados 
de relacionamento com a 
sociedade. 

• Criar, em ambiente WEB, 
painéis de consolidação de 
manifestações para com-
partilhamento com as áreas 
demandadas e retorno aos 
cidadãos.  

100% 
• Foi definida e homo-

logada a solução dos 
totens e implantado 
25 totens nos postos 
de saúde. 

• O dashboard de con-
solidação das infor-
mações dos totens 
está disponível. 

2. Implantar ações 
de fomento ao 
Controle Social. 

30% até 
nov/2018  

Ouvidoria  • Sensibilizar setores da soci-
edade sobre importância do 
envolvimento do cidadão 
na melhoria da gestão pú-
blica.  

100% 
• A solução dos totens 

foi a primeira inicia-
tiva.  

3. Implantar e ge-
renciar atendi-
mento de serviços 
centralizados da 
PMS no Vapt-
Vupt. 

100% até 
abr/2018  

Ouvidoria  • Disponibilizar serviços pú-
blicos aos cidadãos, de 
forma descentralizada.  

100% 
• Foram implantados 

86 serviços de 9 ór-
gãos/entidades da 
PMS. Atendimentos 
realizados -  28.661, 
com 90% de avalia-
ções “ÓTIMA”; 

Fonte: SECOGE – Ref.: 12/2018 
Dados obtidos em: janeiro de 2019 

Tabela 14:Metas alcançadas da iniciativa Modernização Administrativa (MA) 

Modernização Administrativa (MA) 
Objetivo Estratégico: MA01 - Implantar as melhores práticas de gestão e ouvidoria 

Iniciativa Meta Responsá-
vel Projetos / Ações Meta Alcançada 

1. Implantar o Con-
trole Interno Pre-
ventivo, baseado 
em Gestão de 
Processos. 

50% até 
dez/2018  

COINT • Realizar capacitação em 
mapeamento e modelagem 
de processos organizacio-
nais. 

• Definir e implantar meto-
dologias para o monitora-
mento de processos. 

0% 
• Foi realizado con-

curso para auditor de 
Controle Interno, 
mas o profissional 
ainda não foi contra-
tado. 
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Modernização Administrativa (MA) 
2. Implantar audito-

rias especiais de 
obras públicas. 

10% até 
dez/2018  

COINT • Realizar capacitação em au-
ditoria de obras públicas, 
por meio de cursos e visitas 
técnicas. 

• Definir e implantar meto-
dologias para auditoria de 
obras públicas. 

0% 
• Foi realizado con-

curso para auditor de 
Obras, mas o profis-
sional ainda não foi 
contratado. 

3. Implantar audito-
rias de Tecnologia 
da Informação e 
Comunicação. 

25% até 
dez/2018  

COINT/COTEC • Definir metodologias, pro-
cessos e ferramentas ne-
cessárias à implantação de 
auditorias de TIC.  

100% 
• A COTEC realizou au-

ditorias nos sistemas 
da S&S, identificando 
algumas inconsistên-
cias. 

4. Implantar audito-
rias de processo 
com foco em ris-
cos. 

50% até 
dez/2018  

COINT • Definir metodologias, pro-
cessos e ferramentas ne-
cessárias à implantação de 
auditorias com foco em ris-
cos.  

100% 
• Foram feitas audito-

rias nos relatórios de 
Gestão dos ór-
gãos/entidades base-
ado em riscos. 

5. Padronizar Instru-
mentos de Audi-
torias: Matriz de 
Risco, Procedi-
mentos e Relató-
rios. 

80% até 
dez/2018  

COINT • Definir metodologias, pro-
cessos e ferramentas para 
auditorias.  

100% 
• Matriz de Risco, Pro-

cedimentos e Relató-
rios definidos e divul-
gados. 

6. Modelar, analisar 
e redesenhar pro-
cessos e procedi-
mentos operacio-
nais do PAD (Pro-
cesso Administra-
tivo Disciplinar). 

50% até 
dez/2018  

ASEMA • Documentar os procedi-
mentos do PAD. 

• Redesenhar o processo do 
PAD  

100% 
• Foi elaborado o fluxo 

do PAD e definido os 
procedimentos.   

Objetivo Estratégico: MA02 - Prover estrutura física e soluções tecnológicas de qualidade 

Iniciativa Meta  Responsá-
vel  Projetos / Ações Meta Alcançada 

1. Prover soluções 
de sistemas cor-
porativos munici-
pais e TIC. 

60% até 
dez/2018  

COTEC • Desenvolvimento de siste-
mas 

100% 
• Foram desenvolvidos 

diversos sistemas, 
listados na nota3. 

2. Elaborar o Plano 
Diretor de TIC 
para a PMS. 

100% até 
jul/2018  

COTEC • Realizar oficina de elabora-
ção do Plano Diretor de TIC 
para a PMS.  

100% 
• PDI elaborado e pu-

blicado. 
3. Reestruturar o 

Data Center e oti-
mizar o uso da in-
fraestrutura de 
comunicação de 
voz e dados da 
Prefeitura.  

25% até 
dez/2018  

COTEC • Investir aproximadamente 
R$ 2 milhões, para melho-
rias do Data Center.  

100% 
• Foram implantadas 

várias melhorias e 
elaborado projeto de 
reestruturação de 
equipamentos. 

3 Sistema Licitação, Sistema de Seleção, Sistema de Frequência Eletrônica, Sistema de Despesas, Sistema de Gestão de 
Cargos, Sistema de Regulação da saúde, Sistema de contratos (Integração SIAF), Sistema de helpdesk, Sala de situação, 
Sistema de Catálogo Eletrônico, Sistema de Acesso ao Cidadão, Sistema recadastramento de servidores municipais, Sis-
tema CIOPs (Guarda Municipal), Sistema centralizado de cadastro de ocorrências e estatísticas de trânsito, Sistema de 
Ouvidoria, SPU. 
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Modernização Administrativa (MA) 
4. Estruturar su-

porte de atendi-
mento ao Parque 
Tecnológico da 
Prefeitura.  

100% até 
dez/20018  

COTEC • Definir e implantar a Cen-
tral de Suporte Técnico (ní-
veis 1 e 2). Investimento de 
R$ 100 mil/ano.  

100% 
• Central implantada 

com rotinas de aten-
dimento definidas e 
divulgadas. 

5. Realizar melhorias 
na infraestrutura 
do Paço Munici-
pal.  

40% até 
dez/2018  

COAFI • Modernização da central 
telefônica. 

• Modernização da subesta-
ção (R$ 148 mil). 

• Modernização do elevador 
(R$ 124 mil). 

• Instalação de novo eleva-
dor (R$ 150 mil). 

• Ampliar vídeo monitora-
mento do Paço Municipal 
(R$ 5 mil). 

• Melhoria na segurança do 
Paço Municipal (R$ 100 
mil).  

100% 
• Licitação do elevador 

realizada, Edital da 
Central Telefônica 
elaborado e implan-
tada a vigilância no-
turna no Paço. 

Objetivo Estratégico: MA03 - Implantar as melhores práticas de ouvidoria e Controladoria 

Iniciativa Meta  Responsá-
vel  Projetos / Ações Meta Alcançada 

1. Definir e docu-
mentar os proces-
sos de Gestão de 
Pessoas. 

60% até 
dez/2018  

COGEP • Implantar o ponto eletrô-
nico.  

• Sistematizar a folha de pa-
gamento. 

• Recadastramento dos servi-
dores. 

• Revisar o Regime Jurídico 
dos Servidores. 

100% 
• Foi implantado o 

Ponto Eletrônico e 
unificada a folha de 
pagamento.  

2. Definir e docu-
mentar os proces-
sos de Gestão de 
Frota. 

60% até 
dez/2018  

COPAG • Programa de manutenção 
preventiva dos veículos. 

• Capacitação dos motoristas 
para desempenho das ativi-
dades. 

• Sistema de liberação e 
compartilhamento de veí-
culos. 

• Abastecimento próprio da 
frota (diesel). 

• Definir novo sistema para 
controle da frota.  

100% 
• Implantado o com-

partilhamento de ve-
ículos, realizadas 2 li-
citações do diesel 
sendo ambas deser-
tas e contratado 
novo sistema de con-
trole da frota. 

3. Definir e docu-
mentar os proces-
sos de Gestão de 
Compras Gover-
namentais.  

80% até 
dez/2018  

COPAG • Criar o portal de compras 
do Município. 

• Implantação e suporte da 
cotação eletrônica. 

• Informatizar o plano anual 
de compras. 

• Definir e implantar meto-
dologia de controle das 
compras do Município.  

100% 
• Portal de Compras 

em fase de desenvol-
vimento e Cotação 
Eletrônica implan-
tada. 

• Procedimento do 
Plano de Compras 
em uso, aguardando 
ser informatizado.   
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Modernização Administrativa (MA) 
4. Definir e docu-

mentar os proces-
sos de Gestão de 
Patrimônio. 

80% até 
dez/2018  

COPAG / CO-
AFI  

• Realizar o levantamento 
dos bens móveis e imóveis 
da PMS. 

• Implantar o arquivo pú-
blico. 

• Controle integrado dos al-
moxarifados. 

70 % 
• Definição e publica-

ção de procedimen-
tos de Controle de 
Patrimônio e audito-
ria em todos os bens 
móveis adquiridos 
em 2018. 

5. Definir e docu-
mentar os proces-
sos de Gestão da 
Tecnologia da In-
formação. 

70% até 
dez/2018  

COTEC • Definir e documentar os 
procedimentos dos serviços 
de TIC (R$ 50 mil). 

100%  
• Procedimentos defi-

nidos, documenta-
dos e divulgados. 

Fonte: SECOGE – Ref.: 12/2018 
Dados obtidos em: janeiro de 2019 

Tabela 15:Metas alcançadas da iniciativa Excelência Profissional (EP) 

Excelência Profissional (EP) 
Objetivo Estratégico: EP01 - Capacitar e desenvolver Força de Trabalho 

Iniciativa Meta Responsá-
vel Projetos / Ações Meta Alcançada 

1. Capacitar e desen-
volver pessoas em 
gestão e em práti-
cas de Controle 
Interno, Ouvidoria 
e TIC.  

30% até 
dez/2018  

COGEP • Elaborar plano de capacita-
ção técnica dos servidores. 

• Realizar parcerias com insti-
tuições de formação. 

• Pasta digital do servidor. 
• Capacitar e desenvolver 

pessoas nas práticas de ges-
tão e liderança de pessoas. 

• Elaborar plano de cargos, 
carreiras e salários. 

100% 

2. Aprimorar a inte-
gração e a comu-
nicação institucio-
nal. 

50% até 
dez/2018  

ASEMA • Criar instrumentos de me-
lhoria da comunicação or-
ganizacional (Intranet, Co-
mitês) e trabalho em 
equipe. 

0% 

3. Desenvolver me-
canismos de me-
dição e avaliação 
de desempenho. 

5% até 
dez/2018  

COGEP • Implantar a avaliação de de-
sempenho de servidores. 

100% 
• Definida a metodolo-

gia e elaborado For-
mulário de Avaliação 
de Servidores em Es-
tágio Probatório. 

4. Implantar a Escola 
de Gestão do Mu-
nicípio de Sobral. 

100% até 
dez/2020  

COGEP  • Criar a Escola de Gestão Pú-
blica de Sobral. 

0% 

5. Implantar Pro-
grama de Quali-
dade de Vida do 
servidor e a Uni-
dade de Perícia 
Médica.  

30% até 
jun/2019 

COGEP • Criar o Programa de Quali-
dade de Vida do servidor e 
a Gerência de Perícia Mé-
dica. 

0% 
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Excelência Profissional (EP) 
Objetivo Estratégico: EP02 - Implementar Governança da SECOGE 

Iniciativa Meta  Responsá-
vel  Projetos / Ações Meta Alcançada 

1. Estabelecer as es-
truturas de gover-
nança da SECOGE 
(Conselhos, Comi-
tês, Escritório de 
Governança, etc.). 

50% até 
dez/2018  

ASEMA • Criar instâncias de tomada 
de decisão na SECOGE. 

0% 

2. Mapear e otimizar 
processos e pro-
cedimentos inter-
nos de trabalho 
da SECOGE.  

40% até 
dez/2018  

ASEMA • Padronizar e documentar os 
processos internos da SE-
COGE. 

100% 
• Otimizados vários 

Processos de traba-
lho da SECOGE, prin-
cipalmente pela in-
formatização dos 
procedimentos. 

Fonte: SECOGE – Ref.: 12/2018 
Dados obtidos em: janeiro de 2019 

Tabela 16:Metas alcançadas da iniciativa Sustentabilidade (SU) 

Sustentabilidade (SU) 
Objetivo Estratégico: SU01 - Gerir com eficiência o orçamento e os recursos financeiros 

Iniciativa Meta Responsá-
vel Projetos / Ações Meta Alcançada 

1. Modelar, analisar 
e redesenhar pro-
cessos de gestão 
orçamentária e fi-
nanceira. 

70% até 
dez/2018  

COAFI • Implantar centro de custo. 
• Otimizar a execução orça-

mentária. 
• Implantar redução de cus-

tos nas contas de água, luz 
e telefone. 

100% 
• Otimizada a execu-

ção orçamentária e 
implantada redução 
de custos em água, 
luz e telefone. 

Objetivo Estratégico: SU02 - Implementar ações de Responsabilidade Socioambiental 

Iniciativa Meta  Responsá-
vel  Projetos / Ações Meta Alcançada 

1. Implantar ações 
de responsabili-
dade socioambi-
ental.  

100% até 
dez/2018  

COAFI  • Implantar coleta seletiva. 
• Implantar medidas para oti-

mização do uso consciente 
de água e luz. 

• Perfuração de 03 poços pro-
fundos ao redor do Paço 
Municipal. 

• Implantar uma central de 
impressão. 

• Implantar programa de sen-
sibilização da responsabili-
dade social para os cida-
dãos que moram no en-
torno da PMS. 

60% 
• Foi implantada Cen-

tral de Impressão na 
SECOGE e definido 
modelo para PMS. 

2. Implantar pro-
grama de quali-
dade 5S. 

80% até 
dez/2018  

COGEP • Sensibilizar as pessoas e im-
plantar o programa de qua-
lidade 5S. 

0% 

Fonte: SECOGE – Ref.: 12/2018 
Dados obtidos em: janeiro de 2019 
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AVALIAÇÃO GERAL DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2018 

Tabela 17: Desempenho das coordenadorias da SECOGE em 2018 

% Execução da meta 

CO
TE

C 

O
U

VI
DO

RI
A 

CO
PA

G
 

CO
AF

I 

CO
G

EP
 

CO
IN

T 

AS
EM

A 

Total de 
iniciativas 

Desempe-
nho da SE-

COGE 

100% 5 6 2 2 3 4 2 24 70,6% 
80%  1      1 2,9% 
70%   1     1 2,9% 
60%    1    1 2,9% 
0%     1 2 2 5 14,7% 

Ainda no prazo     2   2 5,9% 
Total de iniciativas 5 7 3 3 6 6 4 34  

Desempenho da coordenadoria 100
% 

97
% 

90
% 

86
% 

75
% 

66% 50
% 

 81,6% 

Fonte: SECOGE – Ref.: 12/2018 
Dados obtidos em: janeiro de 2019 

REALINHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA O ANO DE 2019 

Para o ano de 2019, foram estabelecidas as seguintes metas e novos Projetos e Ações: 

Tabela 18: Planejamento para 2019 da iniciativa Resultado para a Sociedade (RS) 

Resultados para a Sociedade (RS) 
Objetivo Estratégico: RS01 - Garantir transparência com tempestividade 

Iniciativa Meta Responsá-
vel 

Projetos / Ações 

1. Manter atualizados os 
sítios eletrônicos insti-
tucionais da Prefeitura 
de Sobral. 

100% até dez/2019 Ouvidoria  • Definir procedimentos de controle de con-
teúdo e atualizações. 

1. Definir Procedimentos 
para o ODP - Observa-
tório de Despesa Pú-
blica. 

100% até dez/2019  COINT • Normatizar os processos de trabalho e pro-
ver estrutura física e lógica para sua im-
plantação. 

2. Desenvolver novo Por-
tal da Transparência, de 
acordo com a LAI e re-
quisitos dos órgãos de 
controle. 

100% até dez/2019  Ouvidoria  • Desenvolver novo Portal da transparência, 
com base em pesquisas sobre o estado da 
arte em transparência pública, visando ti-
rar nota 10 na avaliação de 2019, da CGU. 

• Propor e elaborar rotinas de controle do 
conteúdo de forma tempestiva.  

3. Elaborar  normativos 
que tratem da Ouvido-
ria (2) e do acesso à in-
formação (2) no âmbito 
municipal. 

100% até mar/2019  Ouvidoria  • Implantar a gerencia de Acesso a Informa-
ção e transparência, normatizando pelo 
menos 4 Procedimentos dos serviços a se-
rem prestados.  

4. Divulgar e avaliar a 
Carta de Serviços do 
Município à sociedade. 

100% até dez/2019  Ouvidoria  • Divulgar a Carta e Serviços dos órgãos/en-
tidades da PMS e monitorar suas atualiza-
ções e avaliações. 
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Resultados para a Sociedade (RS) 
Objetivo Estratégico: RS02 - Ouvidoria de excelência 

Iniciativa Meta Responsá-
vel 

Projetos / Ações 

1. Implantar a Ouvidoria 
Ativa. 

100% até dez/2019  Ouvidoria  • Definir metodologias, processos e ferra-
mentas necessárias à implantação de Ouvi-
doria Ativa, para subsidiar políticas públi-
cas.  

• Prover canais diversificados de relaciona-
mento com a sociedade. 

• Criar, em ambiente WEB, painéis de conso-
lidação de manifestações para comparti-
lhamento com as áreas demandadas e re-
torno aos cidadãos.  

2. Implantar ações de fo-
mento ao Controle So-
cial. 

100% até dez/2019  Ouvidoria  • Sensibilizar setores da sociedade sobre im-
portância do envolvimento do cidadão na 
melhoria da gestão pública.  

• Utilizar a mídia, de forma intensiva, para 
divulgação dos canais de acesso para mani-
festações sobre a PMS.  

3. Implementar melhorias 
e gerenciar atendi-
mento de serviços cen-
tralizados da PMS no 
Vapt-Vupt. 

100% até dez/2019  Ouvidoria  • Disponibilizar serviços públicos aos cida-
dãos, de forma descentralizada.  

• Divulgar os serviços disponibilizados no 
Vapt-Vupt. 

Fonte: SECOGE – Ref.: 12/2018 
Dados obtidos em: janeiro de 2019 

Tabela 19: Planejamento para 2019 da iniciativa Modernização Administrativa (MA) 

Modernização Administrativa (MA) 
Objetivo Estratégico: MA01 - Implantar as melhores práticas de Controladoria 

Iniciativa Meta Responsá-
vel 

Projetos / Ações 

1. Implantar o Controle In-
terno Preventivo, base-
ado em Gestão de Pro-
cessos. 

100% até dez/2019  COINT • Realizar capacitação em mapeamento e 
modelagem de processos organizacionais. 

• Definir e implantar metodologias para o 
monitoramento de processos. 

2. Implantar auditorias es-
peciais de obras públi-
cas. 

100% até dez/2018  COINT • Realizar capacitação em auditoria de obras 
públicas, por meio de cursos e visitas técni-
cas. 

• Definir e implantar metodologias para au-
ditoria de obras públicas. 

3. Implantar auditorias de 
Tecnologia da Informa-
ção e Comunicação. 

50% até dez/2018  COINT • Definir metodologias, processos e ferra-
mentas necessárias à implantação de audi-
torias de TIC.  

4. Implantar auditorias de 
processo com foco em 
riscos. 

100% até dez/2019  COINT • Definir metodologias, processos e ferra-
mentas necessárias à implantação de audi-
torias com foco em riscos.  

• Implantar o sistema de Gestão de Risco da 
MPOG 

5. Padronizar Instrumen-
tos de Auditorias: Ma-
triz de Risco, Procedi-
mentos e Relatórios. 

100% até dez/2019  COINT • Definir metodologias, processos e ferra-
mentas para auditorias.  
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Modernização Administrativa (MA) 
Objetivo Estratégico: MA02 - Prover estrutura física e soluções tecnológicas de qualidade 

Iniciativa Meta Responsá-
vel 

Projetos / Ações 

1. Prover soluções de sis-
temas corporativos mu-
nicipais e TIC. 

90% até dez/2019  COTEC • Desenvolvimento de sistemas4 

2. Implementar ações do 
Plano Diretor de TIC da 
PMS. 

80% até dez/2019  COTEC • Elaborar projetos, definir procedimentos, 
especificar, adquirir e instalar equipamen-
tos. 

3. Reestruturar o Data 
Center e otimizar o uso 
da infraestrutura de co-
municação de voz e da-
dos da Prefeitura.  

70% até dez/2019  COTEC • Investir aproximadamente R$ 2 milhões, 
para melhorias do Data Center.  

4. Documentar e divulgar 
procedimentos de su-
porte  de atendimento 
ao Parque Tecnológico 
da Prefeitura. 

100% até jun/2019  COTEC • Monitorar a Central de Suporte Técnico 
(níveis 1 e 2).  

• Definir metas para avaliações e divulgar na 
Intranet. 

5. Realizar melhorias na 
infraestrutura do Paço 
Municipal.  

100% até dez/2019  COAFI  • Modernização da central telefônica. 
• Modernização da subestação (R$ 148 mil). 
• Modernização do elevador (R$ 124 mil). 
• Instalação de novo elevador (R$ 150 mil). 
• Ampliar vídeo monitoramento do Paço 

Municipal (R$ 5 mil). 
• Melhoria na segurança do Paço Municipal 

(R$ 100 mil). 
Objetivo Estratégico: MA03 - Implantar as melhores práticas de Gestão 

Iniciativa Meta Responsá-
vel 

Projetos / Ações 

1. Definir e documentar os 
processos de Gestão de 
Pessoas. 

100% até dez/2019  COGEP • Implantar o ponto eletrônico.  
• Sistematizar a folha de pagamento. 
• Recadastramento dos servidores. 
• Revisar o Regime Jurídico dos Servidores. 
• Implantar a Mesa de Negociação Perma-

nente. 
2. Definir e documentar os 

processos de Gestão de 
Frota. 

100% até dez/2019  COPAG • Programa de manutenção preventiva dos 
veículos. 

• Capacitação dos motoristas para desempe-
nho das atividades. 

• Melhoria no Sistema de compartilhamento 
de veículos. 

• Implantação do novo sistema para con-
trole da frota.  

4 Sistema de Gestão de Cargos, Sistema de regulação da saúde, Sistema de contratos (Integração SIAF, Sala de situação, 
Portal de Compras, Sistema de acesso ao cidadão, Sistema recadastramento de servidores municipais, Sistema dívida 
ativa e fluxos, Sistema de RH, Sistema de contabilidade, Sistema CIOPs (Guarda Municipal), Talonário eletrônico (Guarda 
Municipal). 
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Modernização Administrativa (MA) 
3. Definir e documentar os 

processos de Gestão de 
Compras Governamen-
tais.  

100% até dez/2019  COPAG • Criar o portal de compras do Município. 
• Implantação e suporte da cotação eletrô-

nica. 
• Informatizar o plano anual de compras. 
• Definir e implantar metodologia de con-

trole das compras do Município.  
4. Definir e documentar os 

processos de Gestão de 
Patrimônio. 

100% até dez/2019  COPAG   • Realizar o levantamento dos bens móveis e 
imóveis da PMS. 

• Implantar o arquivo público. 
• Controle integrado dos almoxarifados. 

5. Definir e documentar os 
processos de Gestão da 
Tecnologia da Informa-
ção. 

100% até jun/2019  COTEC • Definir e documentar os procedimentos 
dos serviços de TIC. 

Fonte: SECOGE – Ref.: 12/2018 
Dados obtidos em: janeiro de 2019 

Tabela 20: Planejamento para 2019 da iniciativa Excelência Profissional (EP) 

Excelência Profissional (EP) 
Objetivo Estratégico: EP01 - Capacitar e desenvolver Força de Trabalho 

Iniciativa Meta Responsá-
vel 

Projetos / Ações 

1. Capacitar e desenvolver 
pessoas em gestão e 
em práticas de Controle 
Interno, Ouvidoria e 
TIC.  

80% até dez/2019  COGEP • Elaborar plano de capacitação técnica dos 
servidores. 

• Realizar parcerias com instituições de for-
mação. 

• Pasta virtual do servidor. 
• Capacitar e desenvolver pessoas nas práti-

cas de gestão e liderança de pessoas. 
2. Aprimorar a integração 

e a comunicação insti-
tucional. 

100% até dez/2019  ASEMA • Criar instrumentos de melhoria da comuni-
cação organizacional (Intranet, Comitês) e 
trabalho em equipe. 

• Implantar Intranet na PMS. 
3. Desenvolver mecanis-

mos de medição e avali-
ação de desempenho. 

100% até dez/2019  COGEP • Implantar a avaliação de desempenho de 
servidores. 

• Elaborar plano de cargos, carreiras e salá-
rios. 

4. Implantar a Escola de 
Gestão do Município de 
Sobral. 

100% até dez/2020  COGEP  • Criar a Escola de Gestão Pública de Sobral. 

5. Implantar Programa de 
Qualidade de Vida do 
servidor e a Unidade de 
Perícia Médica.  

30% até jun/2019 COGEP • Criar o Programa de Qualidade de Vida do 
servidor. 

• Implantar a Gerência de Perícia Médica. 

Objetivo Estratégico: EP02 - Implementar Governança da SECOGE 
Iniciativa Meta Responsá-

vel 
Projetos / Ações 

1. Estabelecer as estrutu-
ras de governança da 
SECOGE (Conselhos, Co-
mitês, Escritório de Go-
vernança, etc.). 

50% até dez/2019 ASEMA • Criar instâncias de tomada de decisão na 
SECOGE. 



Mensagem à Câmara Municipal de Sobral - 2019 138 |

Excelência Profissional (EP) 
2. Mapear e otimizar 02

processos e documen-
tar 12 procedimentos
internos de trabalho da
SECOGE.

50% até dez/2019 ASEMA • Padronizar e documentar os processos in-
ternos da SECOGE, sob a supervisão da
ASEMA.

Fonte: SECOGE – Ref.: 12/2018 
Dados obtidos em: janeiro de 2019 

Tabela 21: Planejamento para 2019 da iniciativa Sustentabilidade (SU) 

Sustentabilidade (SU) 
Objetivo Estratégico: SU01 - Gerir com eficiência o orçamento e os recursos financeiros 

Iniciativa Meta Responsá-
vel 

Projetos / Ações 

1. Modelar, analisar e re-
desenhar processos de
gestão orçamentária e
financeira.

70% até dez/2019 COAFI • Implantar centro de custo.
• Otimizar a execução orçamentária.
• Implantar redução de custos nas contas de

água, luz e telefone.
Objetivo Estratégico: SU02 - Implementar ações de Responsabilidade Socioambiental 

Iniciativa Meta Responsá-
vel 

Projetos / Ações 

1. Implantar ações de res-
ponsabilidade socioam-
biental.

100% até dez/2019 COAFI • Implantar coleta seletiva.
• Implantar medidas para otimização do uso

consciente de água e luz.
• Perfuração de 03 poços profundos ao re-

dor do Paço Municipal.
• Implantar uma central de impressão.
• Implantar programa de sensibilização da

responsabilidade social para os cidadãos
que moram no entorno da PMS.

2. Implantar programa de
qualidade 5S em parce-
ria com a SEUMA.

80% até dez/2019 COGEP • Sensibilizar as pessoas e implantar o pro-
grama de qualidade 5S.

Fonte: SECOGE – Ref.: 12/2018 
Dados obtidos em: janeiro de 2019 
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INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 

Em Sobral, a infraestrutura e o desenvolvimento urbano ficam a cargo de duas Secre-
tarias: a Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente – SEUMA e a Secretaria de Obras, 
Mobilidade e Serviços Públicos – SECOMP. 

SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE – SEUMA 

A Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente – SEUMA, é o órgão designado a esta-
belecer diretrizes, acompanhar e deliberar sobre o planejamento urbano da cidade e 
suas formas de ocupação, desenvolvendo estratégias para a proteção e a preservação 
do meio ambiente no município, através do uso sustentável dos recursos naturais e o 
cumprimento das leis ambientais e urbanas vigentes. 

Através da definição de políticas urbanas e das ações de planejamento, monitora-
mento e controle dos usos e da ocupação do solo urbano, a Secretaria visa promover 
ao município e aos cidadãos o desenvolvimento constante e sustentável, garantindo 
aos cidadãos sobralenses melhor qualidade de vida com foco na política urbana mais 
humana e integrada e na implementação de mudanças que gerem melhorias para 
todo o município. 

Em 2018, integrado aos processos diários de licenciamentos e fiscalização, a SEUMA 
ampliou as ações de fortalecimento do desenvolvimento urbano e das políticas públi-
cas do município, através da execução de projetos de parques, praças e alamedas, 
disponibilizando área requalificadas de lazer para a população, através da elaboração 
de planos urbanísticos, como o Plano de Arborização, que impactará diretamente no 
microclima da cidade, e através da criação e revisão de diversas leis que servem de 
arcabouço para as práticas sustentáveis e uma boa relação da população com o es-
paço urbano e natural. 

A atualização da Lei de Uso e Ocupação do Solo, coordenada pela Coordenadoria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, com o auxílio das outras coordenadorias 
da SEUMA e, inclusive, de outras secretarias, foi uma das principais legislações revi-
sadas este ano e de fundamental importância e grande impacto no desenvolvimento 
econômico, urbano e social de Sobral. Esta lei apresenta um novo zoneamento ur-
bano e ambiental para o perímetro urbano do distrito Sede e os demais distritos do 
Município, concebido através do diagnóstico das atuais demandas de uso e constru-
ção urbana e das projeções de ocupações futuras e visa também dar suporte ao Plano 



Mensagem à Câmara Municipal de Sobral - 2019 140 |

Diretor Participativo que será atualizado em 2019, com a finalidade de fortalecer o 
controle do crescimento urbano, a proteção de áreas inadequadas a ocupação ur-
bana, minimização dos conflitos entre usos e atividades e controle do tráfego. 

Figura 1: Zoneamento urbano de Sobral 

 

Além das ações de planejamento, a SEUMA mantém duas coordenadorias de execu-
ção programática responsáveis pelo cumprimento das legislações ambientais e urba-
nas vigentes através do atendimento das solicitações realizadas pela população para 
obtenção de licenciamento de obras, de comércio e serviços, entre outras autoriza-
ções e através da fiscalização de obras e posturas. Em 2018, foram realizadas ações 
de fortalecimento e aperfeiçoamento dos procedimentos internos, a fim de melhor 
estruturar o atendimento à população e as ações de fiscalização.  

Em relação a Coordenadoria de Licenciamento destaca-se o esforço realizado para a 
implantação da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de 
Empresas e Negócios – REDESIM, que tem por objetivo racionalizar o processo de 
abertura de empresas, envolvendo todos os órgãos responsáveis pelos procedimen-
tos nas esferas Federal, Estadual e Municipal, disponibilizando aos usuários um con-
junto de informações, orientações e procedimentos que permite simplificar o pro-
cesso de registro e baixa de empresários e Pessoas Jurídicas, assegurando, como dis-
põe a norma, a entrada única de dados cadastrados e de documentos. 

Ainda nessa Coordenadoria, foram acompanhados os trabalhos do Decreto de Regu-
lamentação de Preços Públicos e a criação da Lei de Regularização de Obras. Este úl-
timo buscando, através das obras que se encontravam em descumprimento da lei, a 
sua regularização para a emissão de habite-se, prevendo uma contrapartida em com-
pensação financeira que será utilizada na construção de casas e em melhorias do es-
paço público, em depósito para o Fundo de Habitação. 
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INICIATIVAS REALIZADAS EM 2018 PELA SEUMA 

A fim de serem alcançados os objetivos e as metas traçadas para 2018, a Secretaria 
do Urbanismo e Meio Ambiente reuniu esforço e trabalhou intersetorialmente para 
possibilitar a realização das seguintes ações:  

Além do acompanhamento do Projeto Simplifica Sobral e da participação ativa na re-
visão da legislação urbanística e ambiental junto à Coordenadoria de Desenvolvi-
mento Urbano e Meio Ambiente e à Coordenadoria Jurídica, a Coordenadoria de Li-
cenciamento sistematizou o quantitativo dos processos internos acerca dos serviços 
disponibilizados ao público por esta Secretaria tramitados até a data de 18 de dezem-
bro de 2018.  

Quanto a Célula de Parcelamento do Solo: 

Figura 2: Atividades realizadas pela Célula de Parcelamento do Solo em 2018 

 

Quanto à Célula de Licenciamento para Construção e Habite-se, foram realizadas aná-
lises conforme disposto abaixo: 
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Figura 3: Atividades realizadas pela Célula de Licenciamento para Construção e Habite-se em 2018 

 

Figura 4: Célula de Licenciamento pela Célula de Licenciamento para Construção e Habite-se em 2018 

 

Quanto à Célula de Alvará de Funcionamento e Demais Autorizações, foram realiza-
das análises conforme disposto abaixo: 
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Quanto à Coordenadoria de Vistoria e Fiscalização, além do trabalho sistemático em 
conjunto com a Coordenadoria de Licenciamento, foram realizados: 

• Monitoramento dos terrenos público utilizados para obras de urbaniza-
ção (Alto do Cristo, Parque Sinhá Sabóia, Vila União e José Euclides, Pe-
drinhas); 

• Operação de fiscalização de publicidades irregulares em muros; 
• Operação de fiscalização dos Food Trucks; 
• Operações de fiscalização em eventos (Reveillon, Bloco dos Sujos, Carna-

val, São João, Aniversário de Sobral, Festa dos Professores, Carnabral); 
• Ações demolitórias nos bairros Dom José, Vila União, Cidade Pedro Men-

des Carneiro (terrenos do Município), Pe. Ibiapina e Campo dos Velhos 
(logradouros) e no distrito de Jaibaras; 

• Ações conjuntas de limpeza pública com a SECOMP;  
• Operações de fiscalização ambiental em conjunto com a AMA. 
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Quanto às vistorias provindas de solicitações de outras coordenações e secretarias, 
segue abaixo os quantitativos atualizados até a data de 18 de dezembro de 2018: 
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OBS.: As vistorias de ligação d´água estão exclusivamente com o SAAE desde ago/2018. 

Quanto às ações de fiscalização direta, segue abaixo os quantitativos atualizados até 
a data de 18 de dezembro de 2018: 

 

Já no que concerne à Coordenadoria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 
houve um intenso trabalho de atualização e ampliação do banco de dados geográficos 
do Município que contou, entre outras ações, com: 

• Levantamento de áreas públicas do município; 
• Disponibilização virtual, através do site da prefeitura, da base de dados 

geográficos para a população; 
• Subsidio às demais secretarias para a construção de bases cartográficas; 
• Implantação do Sistema do Cadastro Técnico Multifinalitário; 
• Realização de mapeamentos planialtimétricos digitais; 
• Acompanhamento da atualização da Planta Genérica de Valores. 

De forma a subsidiar a atualização dessa base de dados foram realizadas ações de 
revisão da legislação existente e proposição de novas leis, auxiliadas pela Assessoria 
Jurídica da Secretaria. São elas: a revisão da Lei Complementar de Uso e Ocupação do 
Solo, já citada anteriormente, e as leis de oficialização da nomenclatura viária para 12 
bairros (Nova Caiçara, Cid. Dr. José Euclides Ferreira Gomes Jr., Vila União, Domingos 
Olímpio, Padre Ibiapina, Alto do Cristo, Dom José, Padre Palhano, Sumaré, Sinhá Sa-
boia, COHAB I e COHAB II) do distrito Sede do Município, que possibilitou, posterior-
mente, a compatibilização da base da nomenclatura viária e dos CEP’s destes bairros 
com órgãos relacionados (Correios, ENEL e SAAE). 
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Figura 5: Anexo da Lei – Bairro Domingos Olímpio. 

 

Figura 6: Anexo da Lei – Bairro Cohab II 

 

Sobre o Patrimônio Histórico de Sobral, buscando manter e ampliar as ações em con-
junto com o IPHAN/CE, atuamos na aprovação e acompanhamento das ações do PAC 
Cidades Históricas, no desenvolvimento do Programa de Financiamento para Recupe-
ração dos Imóveis Privados, no acompanhamento dos pareceres deliberativos de al-
teração de imóveis no Centro Histórico e na formalização do escritório técnico do 
IPHAN/CE em Sobral.  

Ainda sobre o Patrimônio Cultural, em 2018, realizamos a segunda edição da Semana 
do Patrimônio, com o tema “Sobral: minha cidade, minha história”, contando com 
diversas atividades de sensibilização e discussão da importância do patrimônio histó-
rico de Sobral na vida dos sobralenses. Apresentamos neste período o Espaço “Curta 
o Patrimônio!”, uma exposição realizada no Sobral Shopping com os desenhos do Ar-
quiteto Campelo Costa e realizamos ações como: a I Oficina de Desenho Participativo 
que ocorreu na Escola Municipal Professor Gerardo Rodrigues, a Oficina de Fartes, a  
I Jornada do Patrimônio contando com diversas palestras apresentando estudos so-
bre o patrimônio de Sobral, além de visitas técnicas mediadas à Estação Ferroviária 
de Sobral e aos Sítios Arqueológicos existentes em alguns distritos de Sobral.  
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Participamos ainda da agenda comemorativa da Ano Municipal da Ciências, decreto 
municipal em alusão ao centenário do eclipse que possibilitou a comprovação da Te-
oria da Relatividade de Albert Einstein, através da realização do Concurso Nacional de 
Ideias para o Monumento da Luz, que tem como objetivo a criação de um marco ar-
quitetônico comemorativo, e do início da obra de Requalificação do Museu do Eclipse, 
uma das ações do PAC Cidades Históricas, que conta com a requalificação da estrutura 
física do Museu do Eclipse adequando suas instalações para receber novas exposições 
e possibilitar sua reabertura durante a comemoração do centenário do eclipse. 

Figura 7: Resultado do Concurso Nacional de Ideias 

 

Figura 8: Oficina de Desenho Participativo 

 

Quanto à Unidade de Gerenciamento de Projetos Especiais – UGP I, entre as diversas 
ações realizadas, foram executadas e inauguradas as seguintes obras que já apresen-
tavam projetos realizados em outras gestões: 
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Quanto às obras em execução, ressaltamos primeiramente as obras de parques urba-
nos que preveem uma grande área de intervenção. Estas obras, com exceção do Par-
que Pajeú, tiveram seus projetos elaborados nesta gestão pela UGP I e posterior-
mente conveniados com os governos estaduais e federais. São elas:  

• Parque Sinhá Sabóia; 
• Parque da Estação Ferroviária; 
• Parque Lagoa da Fazenda; 
• Urbanização da Margem Esquerda do Rio Acaraú no Bairro Pedrinhas; 
• Urbanização do Alto do Cristo. 
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Sobre os projetos de intervenção urbana de menor impacto, temos a obra em execu-
ção de Requalificação da Travessa Dr. João Carlos e a implantação de 10 paraciclos, 
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iniciando a ação prevista no Plano de Mobilidade de Sobral (PlanMob) para fortaleci-
mento da rede cicloviária. Além destes, temos pequenas intervenções de melhoria 
dos espaços de lazer nos territórios I e II do Ceará Pacífico que tiveram seus projetos 
elaborados e suas obras encontram-se em execução: 

• 12 Alamedas; 
• 4 Espaços Criativos Movimento; 
• 6 Espaços Criativos Infância; 
• 13 Espaços Criativos Jardim; 
• 9 Praças. 
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No que concerne à Unidade de Gerenciamento de Projetos de Planejamento Urbano 
e Meio Ambiente – UGP II, a mesma ficou responsável pelo acompanhamento, em 
conjunto com a Coordenadoria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, do 
Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) e do Plano de Reutilização da 
Área Remanescente do Atual Aeroporto de Sobral, contratos realizados pela Secreta-
ria das Cidades do Estado do Ceará para o desenvolvimento de planos urbanísticos 
para Sobral e sua Região Metropolitana. 
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Figura 9: Consulta Pública – PDUI 

 

Figura 10: Masterplan de ocupação da área do aeroporto 

 

Ainda nessa UGP foi realizado o trabalho de acompanhamento do Plano de Arboriza-
ção de Sobral (PAS), oferecendo todo o suporte necessário para o desenvolvimento e 
divulgação das ações previstas no contrato também realizado pela Secretaria das Ci-
dades.  Também foram iniciadas as atividades preparatórias para a revisão do Plano 
Diretor de Sobral, com a Realização do I Seminário Preparatório para a Revisão do 
Plano Diretor de Sobral. 
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Figura 11: Divulgação - PAS 

 

 

Figura 12: I Seminário Preparatório para Revisão do PDS 

 

Realizou-se também Semana do Meio Ambiente onde contou com programação di-
versa de mesas redondas e oficinas, rodas de conversa com catadores, concurso de 
redação nas escolas municipais e Dia da Educação Ambiental nas Escolas vencedoras 
do concurso. 

Para o Plano de Implementação da Coleta Seletiva de Sobral, meta prioritária da 
SEUMA estabelecida no PPA 2018/2021, foi realizado o acompanhamento de oficinas, 
capacitações e reuniões para fins de conscientização dos envolvidos. A UGP II partici-
pou, ainda, da equipe técnica e acompanhamento da comissão do IQM e da comissão 
de Certificação Selo Verde e deu suporte para elaboração da Lei da Política Municipal 
de Resíduos Sólidos e da Lei da Política de Educação Ambiental. 
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Figura 13: Oficina com catadoresOficina com catadores 

 

 

Figura 14: Recebimento da Certificação Selo Verde 

 

Sobre a Unidade de Gerenciamento de Projetos do Programa de Desenvolvimento 
Socioambiental de Sobral – UGP III, em 2018, foi assinado o contrato de empréstimo 
entre a Prefeitura e o CAF – Banco de Desenvolvimento da América Latina, no valor 
de US$ 62,5 milhões (dos quais, U$ 50 milhões são do banco) com o objetivo de me-
lhorar a qualidade dos serviços públicos por meio de investimentos em saneamento 
básico e ambiental, gestão socioambiental e requalificação da infraestrutura urbana 
do Município. 
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Figura 15: Assinatura do Contrato com o CAF 

 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O ANO DE 2019 

Para o ano de 2019, foram estabelecidas as seguintes iniciativas: 

• Implantar o Projeto Simplifica Sobral; 
• Licitar, executar e inaugurar o Monumento da Luz; 
• Inaugurar o Museu do Eclipse; 
• Licitar e executar as obras do PAC CH: Teatro Apolo, Casa Chagas Barreto 

e Praça Menino Deus;  
• Aprovar e licitar obras do PAC CH: Igreja Menino Deus e Museu Dom 

José; 
• Realizar a comemoração dos 20 anos de Tombamento; 
• Oficializar a nomenclatura viária dos 18 bairros restantes da Sede e dos 

distritos; 
• Instalar placas de identificação viária em Sobral; 
• Atualizar e expandir o Cadastro Técnico Multifinalitário; 
• Acompanhar a execução das obras de todos os projetos executados no 

biênio 17/18 e elaborar o “as built” de cada um deles; 
• Acompanhar o processo licitatório e as obras dos projetos: 

 Praça do Detran (Terrenos Novos);  
 Parque do Jordão; 
 Praça do Quartel;  
 Praça Dom José; 
 Residencial Derby;   
 Residencial Jatobá.  

• Concluir os projetos: 
 Calçadão de Jaibaras; 
 Largo de São José – Sumaré; 
 Praça Várzea Grande. 

• Implantar sistema de Coleta Seletiva; 
• Revisar o Plano Diretor de Sobral.  
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• Executar as ações do primeiro ano do PRODESOL; 
• Realizar divulgação de todas as ações e projetos realizados através da 

confecção de publicações, livros, vídeos e participação em eventos; 
• Fortalecer um Programa de Habitação de Interesse Social em harmonia 

com a Política de Desenvolvimento Urbano do município; 
• Promover o fortalecimento institucional através da capacitação sistemá-

tica relacionada a todas as temáticas da secretaria. 

SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS – SECOMP 

A Secretaria de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos, durante o ano de 2018, teve a 
preocupação de tomar medidas preventivas para que não houvesse agravamento ne-
nhum nos serviços pelos quais é de sua responsabilidade cuidar. 

A título de exemplo, antecipou-se e realizou, durante dois meses, um mutirão de lim-
peza em praticamente toda a sede do Município e estendeu-se para alguns distritos 
com maior indicie de acumulo de lixo. Da mesma forma, a Secretaria deu continui-
dade no processo de recadastramento dos permissionários do sistema de táxi e ao 
processo de recadastramento dos mototaxistas, além da finalização da análise do Edi-
tal a ser lançado para as linhas de ônibus a serem implantadas em Sobral. 

Em relação às obras, a Secretaria providenciou, dentre outras medidas, a continui-
dade do sistema eletrônico que funciona 24 horas e dá absoluta transparência para 
todos os passos das obras públicos do Município de Sobral. É um marco na história 
das obras do Município. 

AÇÕES REALIZADAS EM 2018 

Limpeza Pública Urbana 

A Limpeza Pública do município é realizada através de uma Coleta Sistemática porta 
a porta com atendimento em todos os bairros e distritos do município de Sobral. De 
acordo com o IBGE, sobral conta com uma população estimada de 205.529 pessoas, 
distribuídas nos 37 bairros da sede e 16 distritos e localidades.  

A Limpeza urbana é realizada seguindo um calendário de coleta que proporcionam 
sistema eficiente de limpeza para o cidadão, a fim de evitar proliferação de doenças, 
animais e insetos, causadas por acumulo de lixo, em residências e ruas e avenidas do 
município.  

A coleta de lixo é o serviço básico Principal exercido pela Secretaria de Obras, Mobili-
dade e Serviços Públicos, e os benefícios trazidos por ela, proporcionam a melhoria e 
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manutenção na qualidade de vida de toda a população, e dando uma destinação final 
aos Resíduos sólidos ao Aterro Sanitário do Município. 

Algumas iniciativas deverão ser enfatizadas, além do sistema convencional por meio 
da coleta sistemática conforme detalhado acima, foi dado continuidade nos serviços 
de Coleta Programada onde, o cidadão entra em contato com o número 0800 275 
2325 e agenda a coleta de seu imóvel indesejado tipo: mesas, cadeiras, sofás, camas, 
armários, guarda-roupa e etc. que não pode ser recolhido no sistema convencional, 
fazendo com que assim a população seja atendida da melhor forma.  

Outra iniciativa de grande relevância, foi a Revitalização de Pontos de Lixo, um local 
que antes era de uma visão relativamente desgastante e sem vida, dar espaço para 
um ambiente totalmente revigorado. 

A proposta de urbanizar pontos fixos de lixo, foi e continuará requalificando diversos 
espaços antes utilizados para o destino inadequado de resíduos. No ano de 2018 foi 
revitalizado aproximadamente 17 novos pontos de convivência espalhados pelos bair-
ros da cidade. 

Além da retirada do lixo, o serviço contempla intervenções artísticas, limpeza, pintura 
do meio-fio, reforma da calçada, requalificação ou implementação de iluminação pú-
blica e trabalhos de conscientização com a comunidade. Depois de revitalizados, ne-
nhum dos pontos voltou a receber lixo. 

A revitalização dos pontos de lixo foi feita, na maioria das vezes, utilizando materiais 
resultantes e substituídos de reformas de praças e outros; como bancos, pisos e pos-
tes. O valor médio de uma requalificação foi no entorno de R$ 350,00, demonstrando 
que existiu um custo-benefício bastante relevante para os moradores. 
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Figura 16: Calendário de Coleta na Sede do Município 

 

Figura 17: Folhetos distribuídos nas residências 
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Calendário distribuído nas residências de Sobral, para acompanhamento correto da 
coleta sistemática porta a porta, assim o evitando acumulo de lixo nas ruas e avenidas 
da cidade. 

Figura 18: Folhetos divulgado em mídias informando do sistema de coleta programada 

 

Figura 19: Imagens “Revitalização de Pontos de Lixo” 

.  

Mutirão de Limpeza Urbana 

Devido o resultado satisfatório do ano de 2017, a SECOMP realizou novamente em 
2018 o mutirão de Limpeza Urbana, que atendeu a cidade como um todo, através de 



Mensagem à Câmara Municipal de Sobral - 2019 | 161

contratação de uma força tarefa de 400 Garis durante os meses de junho e julho de 
2018.  

Diante da perspectiva organizacional dos supervisores envolvido foi determinado no 
mês de junho, a divisão por 4 equipes de 100 pessoas distribuídos, repercutindo assim 
a abrangência de todos os bairros de Sobral. 

No mês de julho houve a preocupação de estender o mutirão para algumas sedes dos 
distritos, a secretaria em 2018 resolveu distribuir 100 dos 400 Garis para realizar pe-
quenos mutirões de limpeza nos distritos mais necessitados. Fazendo com que assim 
houvesse resultados satisfatório.  

Ressaltando, que os garis terceirizados prosseguia normalmente com a o sistema de 
coleta convencional. 

Tabela 22: Pontos de lixo requalificados em 2018 

Qnt Nº Endereço Bairro 
1 404   NOVO RECANTO 
2 233 RUA CAETÃNO / RUA FRANCISCO 

ANASTACIO CAVALCANTE 
DOMINGOS OLÃ�MPIO 

3 360 AVENIDA JOHN SANFORD CIDADE PDR. JOSÃO EUCLIDES FERREIRA GOMES JR. 

4 235 RUA PEDRO CARNEIRO DOMINGOS OLÃ�MPIO 
5 362 AVENIDA JONH SANFORD CIDADE PDR. JOSÃO EUCLIDES FERREIRA GOMES JR. 

6 364 RUA FRANCISCO JACINTO DA PONTE CIDADE PDR. JOSÃO EUCLIDES FERREIRA GOMES JR. 

7 403 RUA JOÃO PAULO II NOVO RECANTO 
8 240 RUA PROFESSORA FRANCISCA FELIX PADRE IBIAPINA 
9 407 RUA JOÃO SARNEY ALTO DA BRASI�LIA 

10 241 RUA JOÃO XXII / RUA PEDRO CAR-
NEIRO 

PADRE IBIAPINA 

11 242 RUA DR. MANOEL MARINHO PADRE IBIAPINA 
12 243 RUA DR. MANOEL MARINHO / RUA 

PADRE FRANZONE 
PADRE IBIAPINA 

13 325 RUA JUCA PARENTE JUNCO 
14 244 RUA PADRE FRANZONE / RUA MA-

NOEL MARINHO 
PADRE IBIAPINA 

15 326 RUA PRESIDENTE GEISEL JUNCO 
16 412 RUA AUTRAN ALTO DA BRASI�LIA 
17 328 RUA 24 DE AGOSTO VILA UNIÃO 
18 247 RUA DR. MANOEL MARINHO / RUA 

SABINO GUIMARÃES 
PADRE IBIAPINA 

19 329 RUA BENJAMIN COM RUA JERUSALEM VILA UNIÃO 
20 302 ESTRADA PARA O CACHOEIRO CIDADE PEDRO MENDES CARNEIRO 
21 249 RUA SABINO GUIMARÃES PADRE IBIAPINA 
22 250 RUA PEDRO CARNEIRO / RUA PROF. 

MANOEL PINTO FILHO 
PADRE IBIAPINA 

23 270 RUA SABINO GUIMARÃES / AV. DA 
RESSURREIÃO 

PADRE IBIAPINA 

24 252 RUA PRO. MANOEL PINTO FILHO PADRE IBIAPINA 
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Qnt Nº Endereço Bairro 
25 416 RUA CASTRO ALVEES ALTO DA BRASÃ�LIA 
26 117 RUA CEL. FREDERIDO GOMES COM 

TRAV. JOSÃO SILVESTRE 
CENTRO 

27 128 RUA DR. FIGUEIREDO CENTRO 
28 126 RUA CEL. FREDERICO GOMES CENTRO 
29 256 RUA HUGO ALFREDO CAVALCANTE PADRE IBIAPINA 
30 120 RUA ESTANISLAU FROTA COM RUA 

CONSELHEIRO JOSÃO JULIO 
CENTRO 

31 306 ESQUINA DA RUA COREAU COM PE-
DRO HERMANO 

CIDADE PEDRO MENDES CARNEIRO 

32 504 RUA CAETANO FIGUEREDO /  RUA PA-
DRE LINO CORREA 

COHAB II 

33 505 RUA CAETANO FIGUEREDO / RUA 
SANTA TERESINHA 

COHAB II 

34 105 RUA MAJOR FRANCO CENTRO 
35 506 RUA PARANÃ� / RUA CAETANO FI-

GUEREDO 
COHAB II 

36 507 RUA 04 / RUA CAETANO FIGUEREDO COHAB II 
37 309 ESQUINA DA RUA TIANGUÃ� COM 

RUA IPÃš 
CIDADE PEDRO MENDES CARNEIRO 

38 508 RUA CAETANO FIGUEREDO / RUA 
SANTO ISIDORO 

COHAB II 

39 274 RUA OSVALDO RANGEL PADRE IBIAPINA 
40 275 RUA SABINO GUIMARÃES PADRE IBIAPINA 
41 276 RUA SABINO GUMARÃES PADRE IBIAPINA 
42 512 AVENIDA DR. ANTÃNIO PAULO PES-

SOA / RUA SANTA URSULA 
COHAB II 

43 435 RUA VICENTE RUSSO JOCELY DANTAS DE ANDRADE TORRES 
44 278 AV. HUMBERTO LOPES / RUA PADRE 

FRANZONE 
ALTO DO CRISTO 

45 427 RUA MARIA ALICE BARRETO LIMA / 
AVENIDA PIMENTEL GOMES 

CORAÇÃO DE JESUS 

46 429 RUA FRANCISCO DAS CHAGAS BAR-
RETO 

CORAÇÃO DE JESUS 

47 430 RUA CESARINA BARRETO CORAÇÃO DE JESUS 
48 284 RUA ANTÃNIO FELIX IBIAPINA ALTO DO CRISTO 
49 285 ANTÃNIO FELIX IBIAPINA ALTO DO CRISTO 
50 522 RUA 04 / AVENIDA B COHAB II 
51 434 AVENIDA DR. GUARANI JOCELY DANTAS DE ANDRADE TORRES 
52 299 AVENIDA TUPINAMBA ALTO DO CRISTO 
53 436 RUA IOLANDA P.C. BARRETO JOCELY DANTAS DE ANDRADE TORRES 
54 528 RUA PARÃ� COHAB II 
55 135 AVENIDA TABELIÃO IDELFONSO CA-

VALCANTE 
CENTRO 

56 529 RUA PROFESSORA ARTEMISA / RUA 
JOSÃO RIBEIRO DIAS 

SINHÃ� SABOIA 

57 530 RUA PROFESSORA ARTEMISIA / RUA 
CASTELA BRANCO 

COHAB II 

58 333 AVENIDA RITA LEITE RENATO PARENTE 
59 103 TRAVESSA POMPEU F. DA PONTE 

COM RUA MAJOR FRANCO 
CENTRO 

60 289 RUA FREI ALVARO ALTO DO CRISTO 
61 338 RUA ORGEDINA GOMES RENATO PARENTE 
62 340 AVENIDA MAE RAINHA RENATO PARENTE 
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Qnt Nº Endereço Bairro 
63 341 AVENIDA MÃE RAINHA RENATO PARENTE 
64 343 RUA TENETE CORONEL EZIO LIMA 

VERDE 
RENATO PARENTE 

65 453 RUA VEREADOR ANTÃNIO LINHARES / 
RUA DOUTOR MONTE 

CAMPO DOS VELHOS 

66 292 SANDRA MARIA PONTE ALBURQUER-
QUE 

ALTO DO CRISTO 

67 455 RUA BRASIL OITICICA /  RUA DOUTOR 
CARLOS ROLIM MARTIMIAMO 

CAMPO DOS VELHOS 

68 111 RUA CEL. JOSÃO SILVESTRE CENTRO 
69 133 RUA CEL. JOSÃO INÁCIO COM TRAV. 

JOSÃO INÁCIO 
CENTRO 

70 541 RUA SÃO CIRSTOVÃO CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES 
71 2101 RUA JACINTO ANTUNES DOM JOSÉ 
72 546 RUA SÃO SEBASTIÃO / RUA SÃO JOÃO CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES 
73 472 RUA PRINCESA ISABEL / RUA DOUTOR 

OLAVO RANGEL 
CAMPO DOS VELHOS 

74 547 RUA DO ESTÁDIO CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES 
75 549 RUA DEPUTADO FIGUEREDO CORREIA CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES 
76 550 RUA TEN. SOUSA / RUA MARIA SS. SI-

QUIERA PORTELA 
CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES 

77 478 RUA DOM WALFRIDO TEXEIRA / RUA 
BATISTA 

PARQUE SILVANA 

78 2144 RUA RENATO PARENTE PADRE PALHANO 
79 554 RUA EGBERTO FROTA CARNEIRO / 

RUA JOÃO FIGUEREDO 
COHAB I 

80 555 RUA MESTRE VICENTE PEREGRINO / 
RUA EGBERTO FROTA CARNEIRO 

COHAB I 

81 2147 RUA PADRE ARNOBIO / RUA ANTONIO 
CARRETEL 

PADRE PALHANO 

82 203 RUA FRANCISCO ANASTÁCIO CAVAL-
CANTE 

DOMINGOS OLÃ�MPIO 

83 204 RUA FRANCISCO ANASTÁCIO CAVAL-
CANTE 

DOMINGOS OLÃ�MPIO 

84 205 RUA FRANCISCO ANASTÁCIO CAVAL-
CANTE 

DOMINGOS OLÃ�MPIO 

85 558 AVENIDA SEN. FRENANDES TÁVORA SINHÃ� SABOIA 
86 206 RUA FRANCISCO ANASTÁCIO CAVAL-

CANTE 
DOMINGOS OLÃ�MPIO 

87 2140 RUA FERROVIARIA SUMARÉ 
88 2129 TRAVESSA ARCO VERDE / RUA DONA 

MARIA MOTÃO 
SUMARÉ 

89 214 RUA GLORIA CATUNDA DE SOUSA / 
RUA PAULO 

DOMINGOS OLI�MPIO 

90 215 RUA GLORIA CATUNDA DE SOUSA DOMINGOS OLI�MPIO 
91 216 RUA GLORIA CATUNDA DE SOUSA / 

RUA EDUARDO DE ALMEIDA SAN-
FORD 

DOMINGOS OLI�MPIO 

92 347 RUA TENENTE CORONEL LIMA VERDE RENATO PARENTE 
93 350 RUA SEBASTIANA ANESIA DE CARVA-

LHO VASCONCELOS 
RENATO PARENTE 

94 261 RUA SABINO GUIMARÃES / RUA 
HUGO ALFREDO CAVALCANTE 

PADRE IBIAPINA 

95 222 RUA FRANCISCO DE ASSIS FERNADES DOMINGOS OLI�MPIO 
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Qnt Nº Endereço Bairro 
96 352 RUA MARIA DA CONCEISÃO P. AZE-

VEDO 
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 

97 224 RUA FRANCISCO DE ASSIS FERNDES DOMINGOS OLI�MPIO 
98 226 RUA PEDRO CARNEIRO / RUA RADIA-

LISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA 
DOMINGOS OLI�MPIO 

99 262 RUA  PADRE FRANZONE / ARTHUR DA 
SILVEIRA BROGES 

PADRE IBIAPINA 

100 263 AV. ARTHUR DA SILVEIRA BORGES PADRE IBIAPINA 
101 228 RUA RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU 

BARBOSA 
DOMINGOS OLI�MPIO 

102 264 AV. ARTHUR DA SILVEIRA BORGES / 
RUA JOÃO XXII 

PADRE IBIAPINA 

103 313 AVENIDA PREFESSOR SABOIA JUNCO 
104 314 AVENIDA PROFESSOR SABOIA JUNCO 
105 229 RUA RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU 

BARBOSA 
DOMINGOS OLI�MPIO 

106 266 AV. ARTHUR DA SILVEIRA BORGES / 
RUA JÃO XXIII 

PADRE IBIAPINA 

107 316 RUA POETIZA DINORAH TOMAZ RA-
MOS 

JUNCO 

108 354 RUA ROSÁRIO DE FÁTIMA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 
109 320 RUA ARLINDO VIEIRA DE ALMEIDA JUNCO 
110 230 RUA MARIA MONTE / RUA DR. MA-

NOEL MARINHO 
DOMINGOS OLÃ�MPIO 

111 357 AVENIDA MINISTRO CESAR CALS CIDADE PDR. JOSÃO EUCLIDES FERREIRA GOMES JR. 

112 238 RUA CLODOVEU ARRUDA / AVENIDA 
HUMBERTO LOPES 

DOMINGOS OLÃ�MPIO 
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Célula de Iluminação Pública 

Um serviço básico é de suma importância e essencial para a melhoria na qualidade de 
vida do cidadão, proporcionando uma melhora em todos os âmbitos do convívio so-
cial e a Secretaria de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos se faz atuante para cada 
vez mais proporcionar uma melhoria no fornecimento dos serviços, pois sua manu-
tenção tem repercussão direta no funcionamento e é essencial à qualidade de vida 
nos centros urbanos, atuando como instrumento de cidadania, permitindo aos habi-
tantes desfrutar, plenamente, do espaço público no período noturno. No mais, além 
de estar diretamente ligada à segurança pública no tráfego, a iluminação pública pre-
vine a criminalidade, embeleza as áreas urbanas, destaca e valoriza monumentos, 
prédios e paisagens, facilita a hierarquia viária, orienta percursos e aproveita melhor 
as áreas de lazer. 

Manutenção da Rede Elétrica 

A Manutenção da Rede Elétrica do município é feita através de uma empresa privada, 
selecionada através de Licitação (Concorrência Pública), na qual a gestão e fiscaliza-
ção do contrato e da prestação dos serviços fica a cargo da SECOMP, tendo em vista 
a urgência do serviço e o atendimento a demanda da população sobralense. O serviço 
conta com uma Central de Atendimento ao Consumidor através de um Disk Serviços, 
um 0800 no qual a população pode comunicar a necessidade de manutenção da rede 
gratuitamente, e que o através da ligação e gerado um protocolo que a empresa tem 
um prazo máximo de 72 horas para atendimento e resolução do problema. O cidadão 
pode fazer o acompanhamento do serviço através do número de protocolo, comuni-
cando a Prefeitura caso a solicitação não tenha sido tempestivamente atendida. 
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Figura 20: Folhetos de iluminação pública 

 

 

Substituição de lâmpadas de vapor por lâmpadas de 
Led 

Um dos serviços mais inovadores da SECOMP iniciado em dez/2017 e dado continui-
dade em 2018, é quando se trata de Iluminação Pública.  

Os programas de substituição de Luminárias de Vapor de Sódio, por luminária em LED, 
foram divididos em etapas, a primeira etapa deu início nos Bairros Cidade Doutor José 
Euclides Ferreira Gomes (Terrenos Novos) e Vila União. Em dezembro de 2018 foi 
concluída a segunda etapa dos serviços de substituição das lâmpadas de vapor por 
lâmpadas de LED dos bairros: Dom José I e II, Padre Palhano, Sumaré, Santa Casa e 
Tamarindo. Importante salientar que o espaço do Parque da Cidade também recebeu 
iluminação em LED. A terceira etapa programada para 2019 será beneficiado os se-
guintes bairros Dom Expedito Santo Antonio e Recanto.  

A intervenção tem a finalidade de proporcionar mais economia, segurança e respeito 
ao dinheiro público,pois tem a redução de pelo menos 25% no custo da iluminação, 
além de ser melhor ao meio ambiente. 
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Tabela 23: Substituição de luminárias 

Ação Quantidade 
Serviços  

Luminárias Substituídas até dezembro de 2017 227 
Luminárias Substituídas até dezembro de 2018 3.000 
Projeção para 2019 10.000 

Dados financeiros  
Valor licitado 673.715,01 
Valor executado em 2017 162.213,18 
Valor executado em 2018 ? 

Tabela 24: Modelos de lâmpadas substituídas 

Lâmpadas antigas (potência) Lâmpadas novas (potência) 
Vapor de sódio (70W) LED (58W) 

Vapor de sódio (150W) LED (114W) 
Vapor de sódio (250W) LED (180W) 

Figura 21: Iluminação em Led Parque da Cidade 

 

Célula de Manutenção de Vias e Praças 

A equipe de Manutenção de vias e praças, atua na manutenção de vias realizando 
pequenos reparos, sendo eles: 

• Recuperação e limpeza de rede de drenagem/esgoto; 
• Execução de boca de lobo; 
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• Recuperação de passeios do Centro Histórico; 
• Execução e recuperação de calçamento (sextavado, tipo tijolinho, 

CITPLAC e pedra portuguesa); 
• Execução de piso intertravado. 

Mobilidade urbana 

Responsável pela regulamentação, gestão e padronização do transporte público ur-
bano e distrital do município de Sobral, a Coordenadoria de Mobilidade está vinculada 
à Secretaria de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos (SECOMP). Sendo regida pelas 
respectivas leis, decretos e portarias, à referida coordenadoria compete os seguintes 
sistemas de transporte público: 

• Sistema de Mototaxis 
• Sistema de Taxis 
• Sistema de Transporte Urbano 
• Sistema de Transporte Distrital 

O sistema de Mototaxistas é composto por 753 permissionários; o de Táxis por 200 
Permissionários; transporte urbano, por 17 permissionários e Transporte distrital 
conta com 140 permissionários distribuídos entre os 12 distritos do município de So-
bral.  

A Coordenadoria de Mobilidade compreende duas células: a de Transportes e a de 
Monitoramento do Sistema. As seções seguintes apresentam mais informações sobre 
estas células.  

Célula de Monitoramento do Sistema (Gerência de Fis-
calização) 

A Gerência de Fiscalização age diária e continuamente nas ruas da sede e dos distritos 
de Sobral. A ação da equipe de fiscalização do sistema de transporte público consiste 
em determinar e monitorar as rotas e os horários dos veículos de transportes público 
coletivo urbano e distrital. Em relação ao sistema de transporte público individual da 
modalidade táxi e mototaxis, cabe à equipe de fiscalização verificar a padronização, 
identificação e as respectivas formas de cobrança dos valores de corrida. Na modali-
dade táxi, o valor da corrida é definido pelo taxímetro, implantado a partir de janeiro 
de 2018. Quanto ao sistema de mototaxi, o valor da corrida é tabelado e varia con-
forme a origem e o destino da corrida.  

As ações supracitadas não limitam as atividades do gerente e da equipe de fiscais e 
todas as atuações são fundamentadas nas respectivas leis de transporte público: a lei 
nº 1354/2014, que instituiu e regulamenta o serviço público de transporte individual 
de passageiro, modalidade táxi; lei 140/1997, dos serviços de moto táxi; e a lei 
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1380/2014 que faz o regimento dos permissionários do transporte públicos coletivo 
de Sobral.  A Tabela 1 apresenta o resultado das ações da Gerência de Fiscalização em 
2018. 

Tabela 25– Resultados das ações  da Gerência de Fiscalização de 2018 

Ação em 2018 Quantidade 
Blitz realizadas  130   

Número de Batas recolhidas 12 
Veículos apreendidos e conduzidos ao DETRAN-CE 09 
Notificações e Autuações aplicadas 91 

Célula de Transporte (Gerência de Transportes) 

A Gerência de Transportes é responsável pela organização dos processos e análise da 
documentação dos permissionários dos sistemas de transporte público. Entre as atri-
buições da Gerência de Transporte, estão as emissões das seguintes autorizações: 
Prorrogação de Jornada, Autorização para Licenciamento mototaxi, Autorização para 
Licenciamento táxi, Férias (mototaxi), autorização para adesivagem, Afastamento por 
motivo de doença, Isenção de IPVA – mototaxi, Isenção de IPVA – taxi, Isenção de IPI 
& ICMS, Declarações diversas, Alvará Distrital, Autorização para Licenciamento distri-
tal, Alvará de Táxi, Processos Indeferidos e Autorização para Instalação de taxímetro. 
A Tabela 2 apresenta os resultados, entre emissões de autorizações e declarações, da 
Gerência de Transportes no exercício de 2018. 

Tabela 26 – Resultados das ações administrativas da Gerência de Transportes de 2018 

Serviços solicitados Quantidade % 
Prorrogação de Jornada 489 14,00 % 
Autorização para Licenciamento mototaxi 652 18,67 % 
Autorização para Licenciamento táxi 179 5,12 % 
Férias (mototaxi) 323 9,25 % 
Adesivagem 216 6,18 % 
Afastamento por motivo de doença 40 1,15 % 
Isenção de IPVA –mototaxi 312 8,93 % 
Isenção de IPVA – taxi 186 5,32 % 
Isenção de IPI & ICMS 76 2,18 % 
Declarações diversas 432 12,37 % 
Alvará Distrital 72 2,06 % 
Autorização para Licenciamento distrital 37 1,06 % 
Alvará de Táxi 200 5,73 % 
Processos Indeferidos 79 2,26 % 
Autorização para Instalação de taxímetro 200 5,73 % 

Total 3.493 100% 
 

Além dos serviços apresentados na Tabela 2, as subseções que seguem apresentam 
as demais ações da Gerência de Transportes em 2018 
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Recadastramento dos permissionários de Moto táxis 

Foi realizado entre os dias 19de Fevereiro a 23 de Março de 2018, o processo de re-
cadastramento com o objetivo de manter regularizados os permissionários do serviço 
de Mototáxi do Município de Sobral, conforme dispõe a lei 140 de 25 de Outubro de 
1997. 

Layout dos táxis 

Em Janeiro de 2018, tornou-se obrigatória a nova padronização dos Táxis de Sobral. 
Esse layout foi desenvolvido em outubro de 2017 e foi publicado no DOM 162. 

Figura 22: Novo layout dos táxis 

 

Instalação dos taxímetros 

A partir de 30 de março de 2018, tornou-se obrigatória a instalação dos taxímetros 
em todos os veículos do sistema de taxis de Sobral. Essa ação instituiu caráter de mo-
dernização ao referido sistema e promoveu transparência no modo de cobrança das 
corridas, o que deixou o passageiro e o taxista em situação mais confortável. Até o 
final de 2018, foram instalados quase 180 taxímetros 

Entrega dos coletes (batas) dos mototaxistas 

A SECOMP por intermédio da Gerência de Transportes e Assessoria Jurídica realizou 
o processo licitatório para aquisição de 753 coletes (batas) para todos os permissio-
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nários do Sistema de Mototáxi no Município de Sobral-CE. A entrega foi realizada en-
tre os meses de setembro e outubro/2018. Atualmente, todos os usuários estão com 
novas batas. 
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Novo layout de Adesivos para o Sistema de Motota-
xistas 

Em novembro de 2018, foi incrementado ao sistema de Mototaxis do município de 
Sobral, um novo layout de adesivo de padronização dos veículos do sistema. A atua-
lização do padrão dos veículos somado à entrega de novas batas trouxe uma renova-
ção para a categoria para o ano de 2019. 
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Renovação dos Fardamentos para fiscais de mobili-
dade. 

Figura 23: Fiscais com os novos uniformes nos postos de fiscalização 

 

 

A SECOMP, em dezembro de 2018, implementou um novo fardamento para os fiscais 
de mobilidade de Sobral. A iniciativa visa demonstrar organização, disciplina e facilitar 
a identificação dos servidores com mais facilidade para a população. 
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Metas do Setor para 2019 

Desenvolvimento e implantação do APP para taxistas 
de Sobral 

Com o intuito de tornar ainda mais moderno sistema de transporte público de Sobral 
na modalidade táxi, a SECOMP em parceria como Sindicato dos Taxistas de Sobral, 
está viabilizando implantação de um aplicativo para dispositivos móveis para possibi-
lidade a chamada de táxis. 
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Desenvolvimento e implantação do APP para usuá-
rios de Ônibus - “MEU ONIBUS” 

 

Em 2018, foi desenvolvido, pela Coordenadoria de Mobilidade, o edital das linhas de 
ônibus previstas no Plano de Mobilidade (PlanMob). Esse edital ser publicado ainda 
no primeiro semestre de 2019. Junto com as linhas de ônibus, será implementado um 
aplicativo para dispositivos móveis para facilitar a situação do usuário. Entre outras 
funções, o aplicativo oferece as funções de monitoramento dos ônibus em uma de-
terminada linha e além de apresentar quais ônibus passarão em determinados pon-
tos. As figuras 9 e 10 apresentam imagens do aplicativo “Meuonibus”. 
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Recadastramento dos Taxistas no ano de 2019 

A SECOMP, por intermédio da sua gerencia de Transportes, realizará no ano de 2019, 
após a aferição dos taxímetros, o recadastramento dos 200 taxistas cadastrados no 
município de sobral. (data a definir). 

Coordenação de Infraestrutura 

Usina de Asfalto 

Usina de Asfalto do Município de Sobral dispõe de um Equipamento de Tecnologia de 
Ponta, com capacidade de Produção de asfalto de 550 ton/dia, sendo um dos equipa-
mentos mais avançados do Estado do Ceará, a célula de usina de asfalto no ano de 
2018 foi responsável por um serviço de recapeamento asfáltico que abrangeu aveni-
das e ruas de bairros e distritos de Sobral. 

Figura 24: Resumo de áreas pavimentadas em 2018 

 

Obras Públicas e Serviços de Engenharia 

As principais atividades da Secretaria de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos, 
quando atuante no desenvolvimento da infraestrutura e o principal investimento do 
Município quando se trata de despesas de capital, pois o mesmo é responsável pelo 
enriquecimento do município através de construção de edificações para uso da po-
pulação e crescimento e desenvolvimento da sua infraestrutura.  

As Obras Públicas realizadas pela SECOMP proporcionam melhorias na qualidade de 
vida da população sobralense, pois ela consiste no melhor investimento do município 
em: 
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• Saneamento básico com ampliação e implantação de redes de esgoto na sede 
e distritos de Sobral; 

• Obras de drenagem de águas pluviais; 
• Pavimentação em pedra tosca nos distritos e sede do Município; 
• Pavimentação de passeios na sede do Município; 
• Pavimentação asfáltica em avenidas e ruas da cidade através da sua Usina de 

Asfalto; 
• Pontes e passagens molhadas em logradouros; 
• Abertura de estradas vicinais; 
• Ampliação da infraestrutura hídrica; 
• Construção de alamedas; 
• Construção de Espaços Jardins; 
• Construção de Espaços Movimento; 
• Construção de Espaços Infância; 
• Construção de Parque; 
• Requalificações de área 
• Construção e Requalificação de Praças 
• Requalificação de Passeios.  

Relação de Obras Concluídas em 2018 

Local Con-
trato Tipo Contra-

tante Contratada Objeto 
Valor do  

con-
trato 

Valor 
total 

de aditi-
vos 

Valor do 
con-
trato  

atuali-
zado 

SEDE TP 
004/20

17 

OBR
A 

SECOMP R.R PORTELA 
CONTRU-

ÇOES E LO-
CAÇÃO DE 
VEÍCULOS 

LTDA 

CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPCIALI-

ZADA PARA REALIZA-
ÇÃO DE SERVIÇOS DE 
REFORMA ARQUITE-
TÔNICA, ELÉTRICA E 

HIDRÁULICA DA 
PRAÇA DOM JERÔ-

NIMO, NESTE MUNI-
CÍPIO DE SOBRAL/CE 

R$ 
222.172,

49 

R$ 
85.465,0

7 

R$ 
307.637,

56 

SEDE TP 
007/20

17 

OBR
A 

SECOMP V & M CONS-
TRUÇÕES 

CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALI-
ZADA PARA SERVIÇOS 
DE REFORMA PRAÇA 

JOSÉ NILSON FER-
REIRA GOMES - 
BAIRRO JUNCO  

R$ 
150.503,

13 

R$ 
26.191,7

4 

R$ 
176.694,

87 

ARA-
CATI-
AÇU 

152017 OBR
A 

SECOMP MÓDULUS 
EMPREENDI-

MENTOS 

CONSTRUÇÃO DE 
UMA PRAÇA NO AS-

SENTAMENTO 
EMASA - SOBRAL/CE 

R$ 
98.823,1

1 

R$ 0,00 R$ 
98.823,1

1 
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Local Con-
trato Tipo Contra-

tante Contratada Objeto 
Valor do  

con-
trato 

Valor 
total 

de aditi-
vos 

Valor do 
con-
trato  

atuali-
zado 

SEDE TP 
014/20

17 

OBR
A 

SECOMP VM CONS-
TRUTORA 

REFORMA DA PRAÇA 
VITÓRIA - BAIRRO EX-

PECTATIVA 

R$ 
33.886,6

8 

R$ 0,00 R$ 
33.886,6

8 

SEDE TP 
006/20

17 

OBR
A 

SECOMP JOÃO TOR-
RES ENGE-

NHARIA 

REFORMA DO IMÓ-
VEL ONDE FUNCIO-
NARÁ O CENTRO DE 
REFERÊNCIA DA MU-
LHER, COM SEDE NA 

AV. LÚCIA SABÓIA, Nº 
215 - CENTRO SO-

BRAL/CE 

R$ 
60.187,0

8 

-R$ 
8.706,80 

R$ 
51.480,2

8 

JOR-
DÃO 

076/20
17 

OBR
A 

SECOMP MILENIUM 
CONSTRU-
ÇÕES E IM-
PREENDI-
MENTOS 

LTDA 

CONSTRUÇÃO DE 
PRAÇA NA SERRA DO 

ROSÁRIO/LOCALI-
DADE DE SANTO HI-

LÁRIO  

R$ 
68.584,3

2 

  R$ 
68.584,3

2 

CA-
RA-

CARÁ 

074/20
17 

OBR
A 

SECOMP MILENIUM 
CONSTRU-
ÇÕES E IM-
PREENDI-
MENTOS 

LTDA 

CONSTRUÇÃO DE 
PRAÇA NA LOCALI-
DADE DE CASINHAS 

R$ 
77.906,8

3 

  R$ 
77.906,8

3 

CA-
RA-

CARÁ 

075/20
18 

OBR
A 

SECOMP MILENIUM 
CONSTRU-
ÇÕES E IM-
PREENDI-
MENTOS 

LTDA 

CONSTRUÇÃO DE 
PRAÇA NA LOCALI-
DADE DE PICADA 

R$ 
102.054,

18 

  R$ 
102.054,

18 

SEDE TP 
013/20

17 

OBR
A 

SECOMP MILENIUM 
CONSTRU-
ÇÕES E IM-
PREENDI-
MENTOS 

LTDA 

SERVIÇOS DE URBA-
NIZAÇÃO DA VIA DE 
LIGAÇÃO DOS CON-

JUNTOS VILA RE-
CANTO 01 E 02 - SO-

BRAL/CE 

R$ 
875.700,

00 

R$ 0,00 R$ 
875.700,

00 

SEDE 008/20
18 

OBR
A 

SECOMP R.R PORTELA 
CONTRU-

ÇOES E LO-
CAÇÃO DE 
VEÍCULOS 

LTDA 

CONSTRUÇÃO DA 
PRAÇA BRASIL 

R$ 
476.027,

35 

  R$ 
476.027,

35 

SEDE 015/20
18 

OBR
A 

SECOMP V M CONS-
TRUÇÕES 

(DIS-
TRATO)/CON
CLUSÃO VIA 
MANUTEN-

ÇÃO 

EXECUÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE REVITALIZA-

ÇÃO DA PRAÇA LOCA-
LIZADA NA RUA POM-

PEU DA PONTE, NO 
BAIRRO TAMARINDO 

R$ 
97.691,8

3 

R$ 0,00 R$ 
62.348,3

9 
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Local Con-
trato Tipo Contra-

tante Contratada Objeto 
Valor do  

con-
trato 

Valor 
total 

de aditi-
vos 

Valor do 
con-
trato  

atuali-
zado 

PE-
DRA 
DE 

FOGO 

016/20
18 

OBR
A 

SECOMP V M CONS-
TRUÇÕES 

REVITALIZAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE RE-

FORMA DA PRAÇA 
JOAQUIM ONOFRE, 

LOCALIZADA NO DIS-
TRITO DE PEDRA DE 

FOGO 

R$ 
140.256,

51 

R$ 0,00 R$ 
48.084,4

9 

JAI-
BA-
RAS 

TP 
047/20

16 

OBR
A 

SECOMP V & M CONS-
TRUÇÕES 

AMPLIAÇÃO DE REDE 
DE DRENAGEMNA 

RUA DAS FLORES, NO 
MUNICÍPIO DE SO-

BRAL 

R$ 
18.631,8

9 

-R$ 
136,88 

R$ 
18.495,0

1 

JAI-
BA-
RAS 

016/20
16 

OBR
A 

SECOMP SPATE AMPLIAÇÃO DO SIS-
TEMA DE ESGOTA-
MENTO SANITÁRIO 

JAIBARAS 

R$ 
217.203,

91 

R$ 
13.566,8

8 

R$ 
230.770,

79 

PA-
TRI-

ARCA 

098/20
16 

OBR
A 

SECOMP R N CONS-
TRUÇÕES E 
PERFURA-

ÇÕES DE PO-
ÇOS E SERVI-

ÇOS LTDA 

PERFURAÇÃO DE PO-
ÇOS/ABASTECI-

MENTO DE ÁGUA NO 
ALEGRE 

R$ 
42.022,1

5 

R$ 0,00 R$ 
42.022,1

5 

ARA-
CATI-
AÇU 

024/20
16 

OBR
A 

SECOMP J R CONS-
TRUÇÕES 

LTDA 

REDE DE ABASTECI-
MENTO DE ÁGUA - 
OLHO D'ÁGUA DO 

PAJÉ 

R$ 
45.999,7

8 

R$ 0,00 R$ 
45.999,7

8 

PA-
TRI-

ARCA 

023/20
16 

OBR
A 

SECOMP J R CONS-
TRUÇÕES 

LTDA 

REDE DE ABASTECI-
MENTO DE ÁGUA - 
FAZENDA DA MU-

TUCA 

R$ 
28.545,5

7 

R$ 0,00 R$ 
28.545,5

7 

CA-
RA-

CARÁ 

026/20
16 

OBR
A 

SECOMP J R CONS-
TRUÇÕES 

LTDA 

CONSTRUÇÃO DO SIS-
TEMA DE ABASTECI-
MENTO DE ÁGUA DA 
LOCALIDADE CAMPO 
GRANDE - CARACARÁ 

R$ 
139.604,

42 

R$ 0,00 R$ 
139.604,

42 

ARA-
CATI-
AÇU 

029/20
16 

OBR
A 

SECOMP J R CONS-
TRUÇÕES 

LTDA 

SISTEMA DE ABASTE-
CIMENTO DE ÁGUA 
DA LOCALIDADE DE 

OITICICA EM ARACA-
TIAÇU 

R$ 
120.384,

85 

R$ 0,00 R$ 
120.384,

85 

SEDE 019/20
16 

OBR
A 

SECOMP V & M CONS-
TRUÇÕES 

REVITALIZAÇÃO DA 
MARGEM ESQUERDA 

DO RIO ACARAÚ 

R$ 
357.104,

65 

R$ 
158.236,

99 

R$ 
515.341,

64 
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Local Con-
trato Tipo Contra-

tante Contratada Objeto 
Valor do  

con-
trato 

Valor 
total 

de aditi-
vos 

Valor do 
con-
trato  

atuali-
zado 

SEDE CP 
004/20

14 

OBR
A 

SECOMP MILENIUM 
CONSTRU-
ÇÕES E IM-
PREENDI-
MENTOS 

LTDA 

CONSTRUÇOES DE 
PAVIMENTAÇÕES E 

PASSEIOS PT-
0316170-42 

R$ 
343.082,

74 

R$ 
17.382,8

4 

R$ 
360.465,

58 

SEDE 002/20
17 

OBR
A 

SECOMP I.P. CONS-
TRUÇÕES E 
PROJETOS 
LTDA – ME 

CONSTRUÇÃO DE 
REDE DE DRENAGEM 

NA ÁREA DA ETE - 
CENTRO E PEDRI-

NHAS 

R$ 
91.299,2

6 

R$ 
11.393,4

5 

R$ 
102.692,

71 

SEDE TP 
002/20

17 

OBR
A 

SECOMP DEC ENGE-
NHARIA EM-

PREENDI-
MENTOS 

IMOBILIÁ-
RIOS LTDA  

SERVIÇOS DE PIN-
TURA, EM CARÁTER 
DE URGÊNCIA, DAS 

PASSARELAS METÁLI-
CAS DAS PONTES 

QUE CRUZAM O RIO 
OITICICA 

R$ 
35.363,0

5 

R$ 0,00 R$ 
35.363,0

5 

SEDE TP 
003/20

17 

OBR
A 

SECOMP DEC ENGE-
NHARIA EM-

PREENDI-
MENTOS 

IMOBILIÁ-
RIOS LTDA  

SERVIÇOS DE RECU-
PERAÇÃO E RE-

FORÇO, EM CARÁTER 
DE URGÊNCIA, DO 
PONTILHÃO, SITU-

ADO NO DISTRITO DE 
PEDRA BRANCA 

R$ 
19.730,8

0 

R$ 0,00 R$ 
19.730,8

0 

SEDE TP 
011/20

17 

OBR
A 

SECOMP MILENIUM 
CONSTRU-
ÇÕES E IM-
PREENDI-
MENTOS 

LTDA 

PINTURA DOS PILA-
RES E DAS COBERTAS 
DO BECO DO COTO-

VELO 

R$ 
33.687,3

9 

R$ 
15.099,6

8 

R$ 
48.787,0

7 

SEDE TP 
012/20

17 

OBR
A 

SECOMP MÓDULUS 
EMPREENDI-

MENTOS 

EXECUÇÃO DA PIN-
TURA DOS BANCOS E 
LIXEIRAS DO PASSEIO 
PÚBLICO DO CENTRO 

HISTÓRICO 

R$ 
11.045,9

0 

R$ 0,00 R$ 
11.045,9

0 

SEDE 142017 OBR
A 

SECOMP I.P. CONS-
TRUÇÕES E 
PROJETOS 
LTDA – ME 

MONTAGEM E DES-
MONTAGEM DE SER-
VIÇOS DE ILUMINA-
ÇÃO NATALINA NO 
MUNICÍPIO DE SO-

BRAL 

R$ 
258.640,

56 

-R$ 
42.825,3

2 

R$ 
215.815,

24 

SEDE 6461/2
017 

MA-
NU-
TEN-
ÇÃO 

SECOMP R.R PORTELA 
CONTRU-

ÇOES E LO-
CAÇÃO DE 
VEÍCULOS 

LTDA 

RECUPERAÇÃO ES-
TRUTURAL DO MURO 
DE ARRIMO ALTURA 
DA IGREJA DAS DO-

RES 

R$ 
27.251,7

7 

  R$ 
27.251,7

7 

JOR-
DÃO 

ADE-
SÃO A 
ATA 

AQU
ISI-

ÇÃO 

SECOMP VCONCEPT AQUISIÇÃO DE EQUI-
PAMENTOS DE ACA-
DEMIA  - PÇA. SÃO 

FCO. JORDÃO 

R$ 
222.110,

70 

  R$ 
222.110,

70 
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Local Con-
trato Tipo Contra-

tante Contratada Objeto 
Valor do  

con-
trato 

Valor 
total 

de aditi-
vos 

Valor do 
con-
trato  

atuali-
zado 

SEDE 6461/2
017 

OBR
A 

SECOMP R.R PORTELA 
CONTRU-

ÇOES E LO-
CAÇÃO DE 
VEÍCULOS 

LTDA 

EXECUÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE PAVIMENTA-

ÇÃO EM PEDRA 
TOSCA NA TRAVESSA 

DO MONTE 

R$ 
26.552,2

7 

  R$ 
26.552,2

7 

SEDE 6461/2
017 

MA-
NU-
TEN-
ÇÃO 

SECOMP R.R PORTELA 
CONTRU-

ÇOES E LO-
CAÇÃO DE 
VEÍCULOS 

LTDA 

MANUTENÇÃO PRE-
VENTIVA E CORRE-
TIVA DE BANCOS E 

PASSARELAS DO PAR-
QUE DA CIDADE 

R$ 
31.257,8

4 

  R$ 
31.257,8

4 

SEDE 6461/2
017 

MA-
NU-
TEN-
ÇÃO 

SECOMP R.R PORTELA 
CONTRU-

ÇOES E LO-
CAÇÃO DE 
VEÍCULOS 

LTDA 

MANUTENÇÃO DA 
PRAÇA DO PATROCÍ-
NIO(PARA INSTALA-
ÇÃO DE ACADEMIA 

AO AR LIVRE) 

R$ 
23.285,3

0 

  R$ 
23.285,3

0 

SEDE 6461/2
017 

MA-
NU-
TEN-
ÇÃO 

SECOMP R.R PORTELA 
CONTRU-

ÇOES E LO-
CAÇÃO DE 
VEÍCULOS 

LTDA 

MANUTENÇÃO PRE-
VENTIVA E CORRE-

TIVA DO MURO EXIS-
TENTE E PAVIMENTA-

ÇÃO MARGEM ES-
QUERDA 

R$ 
33.942,7

6 

  R$ 
33.942,7

6 

JAI-
BA-
RAS 

6461/2
017 

MA-
NU-
TEN-
ÇÃO 

SECOMP R.R PORTELA 
CONTRU-

ÇOES E LO-
CAÇÃO DE 
VEÍCULOS 

LTDA 

MANUTENÇÃO PRE-
VENTIVA E CORRE-

TIVA DE PRAÇAS NO 
DISTRITO DE JAIBA-
RAS, MUNICÍPIO DE 

SOBRAL  

R$ 
22.584,2

7 

  R$ 
22.584,2

7 

SEDE CP 
317120
1/2017 

OBR
A 

SECOMP TECNOCON 
TECNOLOGIA 

EN CONS-
TRUÇÕES 

LTDA 

AMPLIAÇÃO DO SIS-
TEMA DE ESGOTA-

MENTO SANITÁRIO - 
CENTRO E PEDRI-

NHAS PT Nº 0222721-
01 

R$ 
11.259.2

04,05 

-R$ 
4.410,06 

R$ 
11.254.7

93,99 

SEDE CP 
006/20

16-2 

OBR
A 

SECOMP MC PARENTE 
PREMOL-

DADO 

IMPLANTACAO DE 
REDE DE MICRODRE-
NAGEM NO MUNICI-

PIO DE SOBRAL CE 
(DRENAGEM CANAL 

MUCAMBINHO) 

R$ 
3.072.20

7,96 

R$ 
139.472,

97 

R$ 
3.211.68

0,93 

SEDE 072/20
17 

MA-
NU-
TEN-
ÇÃO 

SECOMP R.R PORTELA 
CONTRU-

ÇOES E LO-
CAÇÃO DE 
VEÍCULOS 

LTDA 

SERVIÇO DE MANU-
TENÇÃO DA PRAÇA 

SÃO FRANCISCO 

R$ 
10.617,1

6 

  R$ 
10.617,1

6 
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Local Con-
trato Tipo Contra-

tante Contratada Objeto 
Valor do  

con-
trato 

Valor 
total 

de aditi-
vos 

Valor do 
con-
trato  

atuali-
zado 

SEDE 072/20
17 

MA-
NU-
TEN-
ÇÃO 

SECOMP R.R PORTELA 
CONTRU-

ÇOES E LO-
CAÇÃO DE 
VEÍCULOS 

LTDA 

MANUTENÇÃO DA 
PRAÇA DO PATROCÍ-

NIO - 2ª ETAPA 

R$ 
37.372,8

0 

  R$ 
37.372,8

0 

SEDE 011/20
18 

MA-
NU-
TEN-
ÇÃO 

SECOMP X NORTE MANUTENÇÃO DA 
INTERSEÇÃO DA RUA 
DA PAZ COM BR 222 

R$ 
61.599,1

7 

R$ 0,00 R$ 
61.599,1

7 

SEDE 020/20
18 

MA-
NU-
TEN-
ÇÃO 

SECOMP PAVVI SERVI-
ÇOS 

MANUTENÇÃO COR-
RETIVA DO ESTÁDIO 

DO JUNCO 

    R$ 0,00 

JOR-
DÃO 

020/20
18 

MA-
NU-
TEN-
ÇÃO 

SECOMP PAVVI SERVI-
ÇOS 

MANUTENÇÃO COR-
RETIVA DO MINI-ES-
TÁDIO DO JORDÃO 

    R$ 0,00 

SEDE 6461/2
017 

MA-
NU-
TEN-
ÇÃO 

SECOMP R.R PORTELA 
CONTRU-

ÇOES E LO-
CAÇÃO DE 
VEÍCULOS 

LTDA 

SERVIÇOS DE RECU-
PERAÇÃO DA PRAÇA 
RUA 08 COM AV. B - 

SINHÁ SABÓIA 

R$ 
3.047,42 

  R$ 
3.047,42 

SEDE 032201
8PSO-
BRAL 

MA-
NU-
TEN-
ÇÃO 

SECOMP X NORTE CONSTRUÇÃO DE MI-
CRODRENAGEM DE 
ÁGUAS PLUVIAIS NA 
RUA TUBIBA, BAIRRO 

SUMARÉ 

R$ 
38.228,9

7 

R$ 0,00 R$ 
38.228,9

7 

SEDE 032201
8PSO-
BRAL 

MA-
NU-
TEN-
ÇÃO 

SECOMP X NORTE CONSTRUÇÃO DE 
PASSEIOS NO EN-

TORNO DA QUADRA 
DE ESPORTES LOCALI-

ZADO NO DISTRITO 
DE SÃO JOSÉ DO 

TORTO 

R$ 
5.866,87 

R$ 0,00 R$ 
5.866,87 

SEDE 002/20
12 

  SECOMP SANEBRAS ELABORACAO DE 
PROJETO PARA AM-

PLIACAO SES SOBRAL 
LIGACOES INTRADO-

MICILIARES LIGA PRE-
DIAIS REDE COLE-

TORA ELEVATORIAS E 
ETE 

R$ 
359.223,

54 

R$ 
84.881,4

6 

R$ 
444.105,

00 

CA-
RA-

CARÁ 

073/20
17 

  SECOMP MILENIUM 
CONSTRU-
ÇÕES E IM-
PREENDI-
MENTOS 

LTDA 

CONSTRUÇÃO DE 
PRAÇA NA LOCALI-

DADE DE SABONETE 

R$ 
77.906,8

3 

R$ 0,00 R$ 
77.906,8

3 
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Local Con-
trato Tipo Contra-

tante Contratada Objeto 
Valor do  

con-
trato 

Valor 
total 

de aditi-
vos 

Valor do 
con-
trato  

atuali-
zado 

JOR-
DÃO 

033201
8PSO-
BRAL 

  SECOMP V & M CONS-
TRUÇÕES 

REFORMA DA CAPELA 
E CONSTRUÇÃO DE 

DEPÓSITO NO CEMI-
TÉRIO NO DISTRITO 

DE JORDÃO 

R$ 
24.887,6

1 

R$ 0,00 R$ 
24.887,6

1 

JOR-
DÃO 

063201
8PSO-
BRAL 

  SECOMP M.C PA-
RENTE PRE-
MOLDADOS 

LTDA 

CONSTRUÇÃO DE 
REDE COLETORA DE 
ESGOTO NA RUA DO 

CAMPO 01 

R$ 
33.455,4

0 

-R$ 
4.852,42 

R$ 
28.602,9

8 

 

 



Mensagem à Câmara Municipal de Sobral - 2019 | 185

JUVENTUDES 

Com o apoio da Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer – SECJEL, a Prefei-
tura de Sobral, atuou durante 2018em diversos programas, projetos e ações, com o 
intuito de promover políticas de incentivo ao protagonismo juvenil. 

Na área da juventude, destacam-se a reativação do Programa Estação Juventude, com 
uma vasta programação cultural e formativa; Mostras de Danças Urbanas, que con-
templou inúmeros coletivos artísticos de jovens da periferia; o Edital Ação Jovem de 
protagonismo juvenil, consolidando um sonho antigo dos coletivos e organizações ju-
venis; Programa Estação das Artes, que ofertou formação básica gratuita em Artes 
nas linguagens de Música, Dança e Teatro; eventos culturais e de direitos humanos 
como o Regando a Juventude, a Caravana da Juventude que contemplou bairros e 
distritos da cidade; além do inédito projeto Bolsa Universidade, que garantiu a inclu-
são e permanência dos jovens sobralenses nas Universidades, oferecendo 500 bolsas 
de auxílio estudantil para os nossos universitários. 

A SECJEL busca compreender a juventude como uma fase de experimentações e de 
formação da identidade individual e coletiva dos cidadãos. Por isso, há a necessidade 
de que sejam garantidos vários direitos durante essa etapa, articulando uma perspec-
tiva transversal para as políticas públicas municipais, de forma que elas possam asse-
gurar algumas diretrizes básicas: criar condições para que os jovens ocupem o espaço 
público, garantir que tenham como experimentar o tempo livre, promover a partici-
pação e protagonismo do jovem na política da cidade e também possibilitar às juven-
tudes a perspectiva de inserção no mercado de trabalho e da sustentabilidade econô-
mica. 

PROGRAMA ESTAÇÃO JUVENTUDE 

O Programa Estação Juventude surge como um conjunto ações estratégicas para levar 
aos jovens de 12 a 29 anos políticas e programas que garantam seus direitos e os 
auxiliem na emancipação, participação social e autonomia, levando em consideração 
a história, a cultura e as potencialidades de cada território e dos grupos que habitam, 
com o apoio de alguns parceiros e beneficiando cerca de 30.000 jovens. 

Na cidade de Sobral temos 4 Estações Juventude. Estação Novo Recanto - Novo Re-
canto, Recanto I e Paraíso das Flores; Estação Nova Caiçara - Vila União, Terrenos No-
vos e Nova Caiçara; Estação Parque do Mucambinho - Centro, Tamarindo, Santa Casa 
e Sumaré e Estação Padre Albani - Cohab I, Cohab II, Sinhá Sabóia e Santo Antônio. 
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ESTAÇÃO DOS GAMES 

Inaugurada, dia (06/09/2018), a primeira Estação dos Games de Sobral, sala com 10 
cabines, cada uma equipada com um console PlayStation 4, dois controles bluetooth 
e mais de 20 jogos disponíveis. O primeiro equipamento contemplado foi a Estação 
Juventude Padre Albani, no Bairro Cohab I. A expectativa é que em breve o projeto 
chegue a centros culturais dos distritos Aracatiaçu e Taperuaba e estações juventude 
Novo Recanto, Parque do Mucambinho e Praça da Juventude Vila União. 

"A sala ainda tem um computador que, através de um programa, vai controlar a or-
ganização da sala de games. A sala é voltada para jovens de 12 a 29 anos de idade, os 
menores de 18 anos precisam pedir que os responsáveis assinem um termo de res-
ponsabilidade, afirmando que todos os horários de uso serão no contra turno esco-
lar". 

O projeto é pioneiro no Brasil e representa um investimento superior a R$60 mil em 
entretenimento para a juventude. A Estação dos Games funciona de segunda a sexta-
feira, de 09h às 12h e de 16h às19h. Cada usuário tem direito a 5 horas semanais (1 
hora diária). 

SE LIGA JUVENTUDE! 

O “Se Liga Juventude!” consiste em um Programa de difusão e Promoção dos Direitos 
da Juventude  e das ações de políticas públicas de juventude desenvolvidas pela Pre-
feitura de Sobral por meio de atividades a serem realizadas nas escolas de ensino 
médio situadas no município de Sobral. 

Foram realizadas seis edições do “Se liga Juventude” 

• 1ª Edição EEMTI Prefeito José Euclides Ferreira Gomes - 300 alunos; 
• 2ª Edição EEM Dr. José Euclides Ferreira Gomes - 320 alunos; 
• 3ª Edição EEMTI Professora Carmosina Ferreira Gomes - 333 alunos; 
• 4ª Edição EEEP Monsenhor José Aloísio Pinto - 327 alunos; 
• 5ª Edição EEM Cesário Barreto LIma - 388 alunos; 
• 6ª Edição EEMTI Monsenhor José Gerardo Ferreira Gomes - 250 alunos. 

1918 jovens contemplados. 

BOLSA UNIVERSIDADE 

O PROJETO BOLSA UNIVERSIDADE DE SOBRAL tem por finalidade melhorar as condi-
ções de permanência no ensino superior dos estudantes egressos da rede pública de 
ensino, por meio de auxílio financeiro, a ser concedido através de bolsa a alunos uni-
versitários em situação de vulnerabilidade econômica. 
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Dados 2018. 

• 10 Instituições envolvida no projeto 
• 376 jovens/alunos beneficiados 
• 348 Ativos 
• 28 desligados 

i. Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA – 135 Bolsistas 
ii. Universidade Federal do Ceará – UFC – 70 bolsistas 

iii. Instituto Federal do Ceará – IFCE – 57 bolsistas 
iv. Centro Universitário UNINTA – 71 bolsistas 
v. Faculdade Luciano Feijão – FLF – 20 bolsistas 

vi. Faculdade Alencarina  - FAL – 2 bolsistas 
vii. Instituto de Estudos de pesquisa Vale do Acaraú – IVA – 9 bolsistas 

viii. UNOPAR – 8 bolsistas 
ix. UNINASSAU – 3 bolsistas 
x. ANHANGUERA – 1 bolsista 

MOSTRAS DE DANÇAS URBANAS 

A Mostras de Danças Urbanas,  é uma ação da Coordenadoria de Juventude que reúne 
os mais diversos grupos de danças urbanas de Sobral. A mostra reuniu grupos de Pop, 
Street, Break Dance e Swingueira. A 3ª edição foi realizada no dia 22 de Dezembro de 
2018 no Teatro São João e contou com a participação de 12 grupos de danças. Numa 
crescente a 3ª edição, beneficiando 450 adolescentes e jovens de diversos territórios 
de Sobral. 

VI SEMANA MUNICIPAL DO ADOLESCENTE 

A ação que traz como tema “Prevenção à violência e Promoção da Cultura de Paz” 
tema escolhido pelos adolescentes através de enquete aberta ao público. A VI Se-
mana do Adolescente é uma ação intersetorial que envolve diversas instituições do 
setor público e sociedade civil, articulando e fortalecendo a rede de atenção ao ado-
lescente e garantindo aos jovens acesso às políticas públicas. As ações aconteceram 
de 10 à 14 de Dezembro com diversas atividades nos territórios da sede de Sobral. 

500 jovens beneficiários. 

VISITA INSTITUCIONAL, ESPAÇOS DE PARTICIPAÇÃO, SEMINÁRIOS E ENCONTROS 

Solenidade na Câmara em Homenagem aos Destaques 
Juvenis de Sobral 

A Sessão solene aconteceu dia 03/09, alusão ao mês da Juventude. Os jovens sobra-
lense foram homenageados por se destacarem nas ações desenvolvidas em prol da 
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juventude. entre os homenageados estavam o atleta Thalysson Araújo e as articula-
doras juvenis Pâmela Nara e Dalila Castro.   Na oportunidade os técnicos da Coorde-
nadoria de Juventude e os membros do Conselho Municipal de Juventude Sobral tam-
bém foram prestigiar a sessão. 

Espetáculo Tempo de Brincar 

O Espetáculo teatral contou com uma apresentação das crianças e jovens da Estação 
da Juventude Padre Albani, no bairro Cohab I. A atividade fez parte das comemora-
ções do mês da juventude e contou com um público de aproximadamente 200 pes-
soas. A proposta visa aproximar os jovens dos espaços públicos culturais do município 
e apresentar as ações desenvolvidas pelas estações de juventude, ocupando de fato 
os equipamentos centralizados na cidade. 

A ação contou com uma programação diversa, com teatro e dança, sobretudo traba-
lhando o Protagonismo Juvenil dos jovens participantes das estações de juventude. 

Curso de Redução de Danos 

Em Parceria com Residência Multiprofissional em Saúde Mental o curso de redutores 
de danos aconteceu na Estação de juventude do Recanto. A Estratégia de Redução de 
Danos não se reduz somente a uma ação de saúde, mas também pode ser compreen-
dida como uma ação educativa e social cujo discurso está focado no modelo de res-
gate da cidadania e da inserção social dos usuários de drogas pelo incentivo da me-
lhoria de sua qualidade de vida com o objetivo de minimizar as consequências dano-
sas do consumo de drogas, enfatizando a prevenção e agregando os próprios interes-
sados e a comunidade no planejamento e execução das ações. Na estação da Juven-
tude do Recanto cerca de 15 jovens foram beneficiados com o curso.   

Dia da Cidadania 

O Dia da Cidadania aconteceu em 04 de setembro no espaço cultural Maria Julia Tei-
xeira em Taperuaba. A atividade contou com parceria dos setores da sociedade civil 
e do poder público, na perspectiva de atender as demandas dos jovens dos Distritos 
com os serviços da Casa do cidadão, emissão de identidade, corte de cabelo e ativi-
dades culturais.  Com mais 50 pessoas atendidas na ocasião. 

ESTAÇÃO DAS ARTES 

O projeto estação das artes é uma plataforma de formação básica no campo da arte 
e cultura direcionada ao público dos territórios das Estação Juventude (Parque Mu-
cambinho, Novo Caiçara, Novo Recanto e Padre Albani) e nos espaços culturais de 
Aracatiaçu e Taperuaba. O intuito é provocar por meio dos percursos formativos. A 
discussão dos conteúdos, o estabelecimento de parcerias, a construção do crono-
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grama, a abertura de matrículas, o fechamento de turma foram pontos centrais de-
batidos nos encontros de planejamento pedagógico que ocorreram dia 30/10, 06/11 
e 18/12. Foram ofertadas vagas em 22 turmas, sendo que em 04 de dezembro inicia-
ram as aulas em 15 turmas. (Música, Dança, Teatro, Percussão, Capoeira e Hip hop). 

Jovens Comunicadores 

O projeto “Jovens Comunicadores”, realizado através do programa Estação das Artes, 
levou até jovens de diversas comunidades de Sobral o conhecimento sobre os princi-
pais conceitos e técnicas de produção de vídeo. Produziu 2 curta-metragens, contabi-
lizando 51h/aula, contando com a participação de 30 alunos de diferentes bairros da 
cidade. 

O objetivo era fazer jovens compreender o audiovisual como ferramenta de comuni-
cação cidadã, instigando a reflexão acerca da relação com suas comunidades, práticas 
sócio-culturais e questões de identidade com o território. 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS (FÓRUNS, ENCONTROS, CAMPANHAS SEMINÁRIOS) 

Tabela 27: Participação da SECJEL em eventos 

Mês Eventos 
Novembro Festival da Juventudes do Semiárido; 

Dialogando sobre Juventude na FLF; 
II Fórum da Consciência Negra Sobral; 
Festival Internacional de Circo do Ceará; 
I intercâmbio de grêmios estudantis 

Dezembro VIII Semana da Pedagogia - UVA (eixo Protagonismo juvenil) 
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MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO 

No ano de 2018, a AMA definiu uma série de iniciativas a fim de contribuir no índice 
de economia da gestão, em que no período de setembro a dezembro houve uma re-
dução de aproximadamente 20% no tesouro municipal, em que incluía a redução do 
horário de funcionamento dos aparelhos de ar condicionados das salas do prédio em 
1 hora diária, no qual posteriormente fora reduzido o horário de funcionamento dos 
serviços da AMA em 2 horas diárias, funcionando de 8h às 12h e de 13h às 14h; houve 
ainda a redução da frota de veículos e de combustível, de compras de materiais, e de 
solicitação de férias dos servidores, ocorrendo ainda a suspenção de contratações. 

Em relação a melhoria no atendimento, houve a criação de uma plataforma pela em-
presa Architectus, que foi contratada pelo Município para a realização do Plano de 
Arborização Urbana, que foi posteriormente adaptada ao site da Prefeitura Munici-
pal. A Plataforma “Sobral Árvores” tem como finalidade viabilizar a solicitação de do-
ação e plantio de mudas na parte externa das residências da população. 

Para a otimização dos processos, fora instaurado três instruções normativas, tendo 
como finalidade definir o fluxograma dos processos de licenciamento ambiental que 
são dados entrada nesta Agência por microempresários e empresários; instituir o Re-
gimento Interno da Fiscalização Ambiental; e, regulamentar os processos administra-
tivos. 

OBJETIVOS E METAS PARA 2018 

Dentre os projetos e ações planejados pelas Diretorias e Gerências da Agência Muni-
cipal do Meio Ambiente, a serem executados no período de 2017 a 2018 tem-se o 
seguinte: 

DIRETORIA DE PARQUES, JARDINS E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO: 

• Mapeamentos das áreas para criação de novas Unidades de Conservação e de-
limitação do Zoneamento Ambiental; 

• Lançamento do Plano de Arborização Urbana de Sobral, no dia 17 de abril na 
Casa da Cultura; 

• Inauguração do Horto Municipal de Sobral, no dia 26 de julho (distrito de Bon-
fim, ao lado da Escola Agrícola); 

• Plantio de 2.406 mudas no Município; 
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• Distribuição de 9.421 mudas à população; 
• Realização de 12 aulas de campo no Horto Municipal, totalizando em 240 visi-

tantes; 
• Instituído o Projeto Compromisso Verde (realização de parcerias entre a Inicia-

tiva Privada e a Sociedade Civil Organizada visando a manutenção de espaços 
públicos e áreas verdes), sendo realizada por: O Bom Vizinho Distribuidor de 
Alimentos LTDA (Praça do São Francisco), Ponto da Moda/Comercial Ximenes 
LTDA (Praça de Cuba), Organização Educacional Farias Brito (Praça Quirino Ro-
drigues) e Espaço de Educação e Cultura do Ceará-EDUC, (área verde no Bairro 
Campo dos Velhos); 

• Realização de audiência pública para apresentação da versão preliminar e con-
sulta pública do Plano de Arborização Urbana de Sobral, dia 04 de setembro, 
no anfiteatro da Margem Esquerda; 

• Realização do 1º mutirão de poda urbana, realizado no mês de março nos Bair-
ros: COHAB I, COHAB II, Sinhá Sabóia, Cidade Gerardo Cristino, Dom Expedito e 
Centro; 

• Realização de Oficina de Formação Poda Urbana - Projeto Jovem Guarda, reali-
zada no dia 21 de agosto, para 50 alunos; 

• Realização do 2º mutirão de poda urbana, realizado nos meses de julho e 
agosto nos Bairros: Conjunto José Linhares, Parque Mucambinho, Parque da 
Cidade, Parque Lagoa da Fazenda, praças do Centro, Av. Fernandes Távora, Av. 
Cleto Ponte, Praça Almirante de Esquadra Sabóia, Praça da Juventude na Vila 
União e Praça Dom José; 

• Manutenção e limpeza do Rio Acaraú realizada mensalmente; 
• Desobstrução e limpeza do Riacho Mucambinho. 
• Desobstrução e limpeza do Riacho Pajeú, dando início ao projeto de despolui-

ção através dos Jardins Filtrantes. 
• Manutenção dos parques e praças na sede, realizadas mensalmente; 
• Retirada de árvores mortas na sede diariamente; 
• Expedição de 116 laudos para solicitação sacrifício de árvores diariamente;  
• Manutenção da poda nos meses de setembro e outubro nos espaços: Parque 

da Cidade, Av. José Euclides, Praça São João, Praça João Pessoa, Av. do Con-
torno e Margem Esquerda do Rio Acaraú; 

• Realização do I Seminário Regional do Programa de Prevenção, Monitora-
mento, Controle de Queimadas e Combate aos Incêndios Florestais - PREVINA 
nos dias 24 e 25 de setembro, tendo como órgãos parceiros: Secretaria Estadual 
do Meio Ambiente, Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente - SEUMA, Secre-
taria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico - STDE, Secretaria de Cidada-
nia e Segurança - SESEC, Secretaria de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos - 
SECOMP, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Reno-
váveis - IBAMA, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - 
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ICMBio, Corpo de Bombeiros, 3º Batalhão da Polícia Militar, tendo como pú-
blico aproximadamente de 120 pessoas; 

• Aquisição de 28.000 mil mudas para o paisagismo e arborização da cidade por 
meio de recursos do Fundo Socioambiental do Município de Sobral - FUNSAMS; 

• Captação de recursos na Câmara Estadual de Compensação Ambiental, para 
elaboração do Plano de Manejo da Unidade de Conservação de Refúgio de Vida 
Silvestre Pedra da Andorinha, tendo como estimativa o valor de R$ 253.850,00; 

• Reforma da cerca frontal da Unidade de Conservação Municipal Refúgio de 
Vida Silvestre Pedra da Andorinha, com tamanho de 4.135 metros, financiado 
pelo Fundo Socioambiental do Município de Sobral - FUNSAMS; 

• Retirada dos animais exóticos do Refúgio de Vida Silvestre Pedra da Andorinha;  
• Estruturação de novas trilhas na Unidade de Conservação Municipal Refúgio de 

Vida Silvestre Pedra da Andorinha; 
• Descobertas de sítios arqueológicos no Refúgio de Vida Silvestre Pedra da An-

dorinha e solicitação oficial para cadastro ao IPHAN; (Sitio Andorinhas); 
• Matrizes de plantas nativas utilizadas para coleta de sementes no Refúgio de 

Vida Silvestre Pedra da Andorinha; 
• Realização de 40 aulas de campo na Unidade de Conservação Municipal Refúgio 

de Vida Silvestre Pedra da Andorinha, com um total de 2.000 alunos; 
• Realização de ecoturismo para 500 visitantes na Unidade de Conservação Mu-

nicipal Refúgio de Vida Silvestre Pedra da Andorinha; 
• Plantios para reflorestamento e recuperação das matas ciliares na Fontes Olho 

D’água do Pajé, localizado em Bilheira; 
• Reunião de parceria com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Agrário-

SDA, através do Projeto Paulo Freire para implementação de projetos de agri-
cultura familiar e reflorestamento na Área de Proteção Ambiental da Serra do 
Rosário, no dia 24 de outubro; 

• Realização de Circuito histórico-cultural na Semana Municipal do Patrimônio e 
aula de campo nas Fontes Olho D’água do Pajé, Unidade de Conservação Pedra 
da Andorinha e sítio rupestre no dia 01 de novembro; 

• Participação na Coordenação e desenvolvimento do Plano de Arborização Ur-
bana de Sobral; 

• Entrega oficial do Plano de Arborização Urbana de Sobral - PAS, no dia 08 de 
novembro na Escola Municipal José da Mata; 

• Visita aos projetos implementados pelo Paulo Freire e doação de mudas para a 
Casa da Semente na Serra do Rosário no dia 11 de novembro; 

• Aprovação do Conselho Gestor do Fundo Socioambiental do Município de So-
bral - FUNSAMS do projeto de cercamento e reforma do portão das Fontes Olho 
D´água do Pajé;  

• Campanhas de sensibilização ambiental para adoção de árvores nos bairros 
Alto do Cristo e Terrenos Novos; 
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• Funcionamento do canal de comunicação para solicitação pelo cidadão de plan-
tio de mudas em calçadas; 

• Mapeamentos de áreas degradadas e delimitação, a partir da cota de 200m até 
600m de altitude, em parceria com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente - 
SEMA nos dias 27, 28 e 29 de novembro; 

• Revisão e definição dos atos legais para ampliação e inclusão do Vale do Bo-
queirão na APA Serra do Rosário e formação do conselho gestor consultivo em 
parceria com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente-SEMA; 

• Reunião com agricultores para orientações acerca do desmatamento, autoriza-
ção ambiental para queimadas e reflorestamento de áreas degradadas na APA 
Serra do Rosário ocorrida no dia 05 de dezembro; 

• Participação mensalmente no grupo de monitoramento de metas da gestão-
PPA 2018-2021; 

• Participação no grupo sustentação do Projeto Sobral de Futuro. 

DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO: 

• Emissão de 656 licenças ambientais, com aumento de 20% em relação ao ano 
de 2017, distribuído entre os seguintes processos: 

Tabela 28: Licenças Ambientais emitidas pela Diretoria de Licenciamento e Fiscalização 

Tipo de licença ambiental Quantidade 
Declarações de Isenção 209 
Anuências Prévias 17 
Autorizações Ambientais 28 
Cadastros Técnicos 31 
Licenças Prévias 57 
Licenças de Instalação 40 
Licenças de Operação 245 
Licença Específica de Mineração 03 
Mudança de Titularidade 20 
Consultas Públicas 04 

Total 656 
• Atendimento a 51 denúncias, 64% superior ao ano de 2017, provenientes da 

Ouvidoria.  
• Multas aplicadas no valor de R$ 157.308,00; 
• Realização do Monitoramento Ambiental, onde foi recebido um total de 116 

Termos de Referências, dentre Planos de Gerenciamentos de Resíduos Sólidos 
(Saúde e Construção Civil), Estudo de Viabilidade Ambiental - EVA e Planos de 
Emergência. 

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: 

• Implementação da Política Municipal do Meio Ambiente; 
• Identificação botânica das espécies do Horto Municipal; 
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• Produção de material gráfico para as campanhas de Educação Ambiental (lápis-
semente, marcador de página de papel semente, suporte para mudas, panfle-
tos, banners, identificação de lixeiras para a coleta seletiva, adesivos e calen-
dário ecológico do Semiárido); 

• Execução do Plano de Ação da Agenda Ambiental na Administração Pública - 
A3P (2017-2020); 

• Passeios Ecológicos pelas áreas Verdes da Cidade com alunos das Instituições 
de Ensino Superior; 

• Capacitação de estagiários dos cursos de Tecnologia em Saneamento Ambien-
tal e Técnico em Meio Ambiente do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia – IFCE e do curso de Geografia da Universidade Estadual Vale do 
Acaraú - UVA. 

• Atividades de inclusão social com ênfase na Educação Ambiental, realizadas na 
Unidade de Conservação Refúgio de Vida Silvestre Pedra da Andorinha e nas 
Praças do município; 

• Realizações de Exposições fotográficas; 
• Realização de Pedalada Ecológica em parceria com a Secretaria da Juventude, 

Esporte e Lazer - SECJEL; 
• Formação Ambiental no Projeto Jovem Guarda.  
• Realização de Palestras no Município tendo como público alvo as Universida-

des, iniciativa privadas, ONGs, escolas municipais e estaduais, associações, gru-
pos de convivência dos Centros de Referências e Assistência Social- CRAS, 
tendo como temas, quantidade de palestras e público: 

Tabela 29: Palestras realizadas pela Gerência de Educação Ambiental 

Tema Qtde Público 
Meio Ambiente e Saúde 05 148 
Cuidado e Sustentabilidade 02 67 
Meio Ambiente e Resíduos Sólidos 05 163 
Plantas Medicinais, Fitoterapia e Aromaterapia – aplicações no cotidiano 06 198 
Árvores e Homens 08 257 
Projetos, conquistas e desafios da Educação Ambiental no Município de Sobral 03 143 
Educação Ambiental e Cidadania: Uma construção necessária 07 306 
A Educação Ambiental como instrumento de preservação ambiental 03 128 

Total 39 1.410 
•  
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• Realização de 5 campanhas educativas no âmbito Municipal, tendo como tema, 
local e pessoas atingidas: 

Tabela 30: Campanhas Educativas realizadas pela Gerência de Educação Ambiental 

Tema Local Pessoas atendidas 
Adote uma árvore  Centro de Ciências Humanas da UVA, Centro 

de Educação à Distância - CED, Fazenda da Es-
perança – São Bento, Associação Novo En-
canto de Desenvolvimento Ecológico, Aracati-
açú,  Serrote do Piaba (Setor 6 do Bonfim), Do-
mingo no Parque e Grito Verde (Parque Lagoa 
da Fazenda), Festa Anual das Árvores (AMA e 
UVA) e Distrito São Francisco. 

850 

Se Ligue na Rede Bairro Pedrinhas 1.350 Famílias 
Arrecadação de Garrafas PET Distrito de Aracatiaçu 600 
Resíduos Sólidos Bairro Terrenos Novos, Centro e Margem Es-

querda do Rio Acaraú 
3000 

Bem Estar e Proteção Animal 53º Exponorte – Parque de Exposição de So-
bral 

500 

Total 9.000 
• Realização de 5 minicursos em parceria com instituições públicas e empresas 

privadas, tendo como tema e pessoas atendidas: 

Tabela 31: Minicursos realizados pela Gerência de Educação Ambiental 

Tema Pessoas atendidas 
Uso de Motosserra 60 
Horta Urbana 40 
Uso racional de Plantas Medicinais 40 
Compostagem 30 
Uso dos óleos essenciais na promoção de 
Saúde e Bem-estar 

30 

Total 200 
• Realização de 6 oficinas em parceria com instituições públicas e empresas pri-

vadas, tendo como tema e pessoas atendidas: 

Tabela 32: Oficinas realizadas pela Gerência de Educação Ambiental 

Tema Pessoas atendidas 
Oficina Regional da Agenda Ambiental da Administração Pública 40 
Materiais Recicláveis para Catadores 55 
Água e Árvores 50 
Elaboração do Plano Municipal de Educação Ambiental de Sobral (I) 31 
Elaboração do Plano Municipal de Educação Ambiental de Sobral (II) 37 
Elaboração do Plano Municipal de Educação Ambiental de Sobral (III) 22 

Total 235 
•  
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• Implantação do Projeto “Meu Centro de Educação Infantil é a maior limpeza”, 
realizado em 12 CEI do Município, sendo estes com seu respectivo público: 

Tabela 33: Centros de Educação Infantis do Município em que foram implementados o Projeto “Meu Centro de Educação Infantil é a 
Maior Limpeza” pela Gerência de Educação Ambiental 

Tema Público  
Terezinha de Jesus Ponte Aragão 40 
Professora Maria José Carneiro 40 
Professora Maria Luciana Lopes Lima 40 
Domingos Olímpio 40 
José Lourenço da Silva 40 
Dinorá Gondim Lins Aragão 40 
Terezinha Rodrigues da Silva 40 
Irmã Anisia Rocha 40 
Dolores Lustosa 40 
Professor Arry Rocha de Oliveira 40 
Jacyra Pimentel Gomes 40 
Jean Torrez Trindade 40 

Total 480 
• Realização de eventos do Calendário Ecológico do Semiárido, tendo como pú-

blico alunos das Escolas, Universidades e Institutos, agricultores e sociedade. 

Tabela 34: Eventos do Calendário Ecológico realizados pela Gerência de Educação Ambiental 

Tema Participantes 
Festa Anual da Árvore 83 
Dia Nacional da Caatinga 230 
Semana do Meio Ambiente 288 

Total 601 
• Realização de visitas técnicas juntamente com diferentes públicos com diferen-

tes finalidades, tendo como local e público atingido: 

Tabela 35: Visitas Técnicas realizadas pela Gerência de Educação Ambiental 

Local Público Participantes 
Estação de Tratamento de Esgoto da In-
dústria Rações Golfinho LTDA 

Alunos do Curso do IFCE 40 

Fazenda Esperança São Bento; Integrantes da fazenda 55 
Apresentação das Áreas Verdes Urbanas 
para representante da Guiana Francesa; 

Alunos e professores da Comitiva 32 

Horto Municipal de Sobral; Integrantes do Núcleo de Estudo e 
Pesquisa em Plantas Medicinais e 
alunos do curso de biologia da UVA. 

120 

REVIS Pedra da Andorinha Alunos do Curso de Biologia da UVA 
e integrantes da Associação Novo 
encanto de Desenvolvimento Ecoló-
gico. 

180 

Total 427 
• Realização de Cine Ambiental, tendo como local e público: 
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Tabela 36: Cine Ambiental realizado pela Gerência de Educação Ambiental 

Filme Local Público 
Alike AMA 35 
A História das Coisas EEFM Paulo Aragão 41 
A História das Coisas EEFM Maria Dias Ibiapina 40 
A História das Coisas EEFM Vicente Antenor Fer-

reira Gomes 
43 

A História das Coisas EEFM Netinha Castelo 41 
Total 200 

GERÊNCIA DE BEM ESTAR ANIMAL: 

• Edital de chamada pública para credenciamento de clínicas especializadas para 
prestação de serviços de esterilização cirúrgica de cães e gatos, tendo como 
resultado três clínicas credenciadas para a realização deste serviço; 

•  Apresentação ao Conselho Gestor do Fundo Socioambiental do Município de 
Sobral os projetos de aquisição de recurso do Vetmóvel com os respectivos 
equipamentos, para a realização de atendimento gratuito à cães e gatos, e de 
veículo de resgate e transporte de animais; 

• No dia 24 de setembro iniciou a Campanha de Castração, em que teve como 
finalidade a realização do controle populacional de cães e gatos no Município, 
no qual foram realizadas 131 esterilizações cirúrgicas, sendo divididos da se-
guinte forma: 

Tabela 37: Animais domésticos castrados pelas clínicas credenciadas de acordo com a Gerência de Bem Estar Animal 

Animais castrados 
Felinos Fêmeas 44 

Machos 26 
Caninos Fêmeas 33 

Machos 28 
• Credenciamento de 42 protetores independentes e de 2 associações proteto-

ras de animais para solicitar castrações de animais domésticos. 
• Atendimento a 25 denúncias, tendo como natureza: 

Tabela 38: Denúncias atendidas pela Gerência de Bem Estar Animal 

Tipo de denúncia Quantidade 
Maus tratos a animais de pequeno porte 14 
Suspeita de zoofilia 01 
Criação ilegal de animais de produção 02 
Maus tratos a animais de grande porte 03 
Abandono de animais 03 
Suspeita de envenenamento 02 

• Realização de palestra para Apresentação da Lei Municipal 1671/17 no I Semi-
nário de Atuação do Médico Veterinário nas Políticas Públicas do Município de 
Sobral. 
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• Ação de conscientização contra o abandono de animais no Mercado Público de 
Sobral em parceria com o Centro de Controle de Zoonoses - CCZ e Vigilância 
Sanitária. 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O ANO DE 2019 

Para o ano de 2019, os órgãos de execução programática da AMA estabeleceram 
as seguintes iniciativas: 

DIRETORIA DE PARQUES, JARDINS E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO: 

• Elaboração de Instrução Normativa para as Unidades de Conservação Munici-
pal; 

• Articulação das secretarias e autarquias na implementação dos indicadores da 
Certificação Estadual Programa Selo Município Verde – PSMV Edição 2018-
2019; 

• Assessorar e monitorar o Índice de Qualidade Ambiental do Meio Ambiente-
IQM; 

• Capacitar os servidores (cursos presenciais e a distância, participação em even-
tos, minicursos, oficinas, congressos, simpósios, seminários e conferências); 

• Ampliar a divulgação das ações realizadas; 
• Levantamentos fotográficos; 
• Intercâmbio na Associação Caatinga Serra das Almas (Cidade de Crateús); 
• Atualização cadastral dos jardineiros com seu respectivo local de trabalho; 
• Capacitação para os jardineiros sobre o Plano de Arborização, plantios e podas; 
• Entrega de fardamentos e orientação sobre a importância do uso dos Equipa-

mentos de Proteção Individual-EPIs; 
• Levantamentos de equipes para manutenção de novos espaços a serem cons-

truídos: Jardim Botânico e dos Parques Pajéu, Sinhá Sabóia, Lagoa da Fazenda 
e Cidade; 

• Limpeza do Rio Acaraú e riachos; 
• Manutenção de praças e aguação diária; 
• Arborização e paisagismo de passeios, prédios públicos, áreas livres, rotatórias, 

canteiros centrais, margens de rodovias, praças e parques; 
• Aquisição de veículo através de recursos do Fundo Socioambiental do Municí-

pio de Sobral -FUNSAMS para vistorias em áreas e equipamentos externos; 
• Ampliação dos adotantes do Projeto Compromisso Verde; 
• Criar o certificado de “Adoção Verde”; 
• Mapear praças e áreas verdes do Município e Distritos; 
• Realizar serviços de plantios e manutenção de espaços; 
• Expedir laudos e realizar serviços de retirada de árvores mortas; 
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• Elaborar projetos arquitetônicos; 
• Iniciar o Projeto de Jardins Filtrantes nos Parques; 
• Acompanhar as obras do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de So-

bral - PRODESOL que envolvam áreas verdes; 
• Implantação do Jardim Botânicos do Semiárido. 
• Realizar Termo de Cooperação Técnica, com a Secretaria do Desenvolvimento 

Agrário-SDA; 
• Aumentar a produção de mudas do Horto Municipal; 
• Realizar quinzenalmente coleta de sementes no campo, seleção e teste de ger-

minação de essências nativas e exóticas; 
• Aumentar as aulas de campo no Horto Municipal; 
• Realizar oficinas produtivas (compostagem, produção de mudas, coleta de se-

mentes e plantas alimentícias, enxertia, produção de suculentas) em parceria 
com a Secretaria do Desenvolvimento Agrário – DAS, através do Projeto Paulo 
Freire e ONG CETRA; 

• Realizar o cadastro no Registro Nacional de Sementes e Mudas - RENASEM; 
• Realizar o Festival Gastronômico, utilizando produtos regionais, da agroflores-

tal, produção familiar e Plantas Alimentícias Não convencionais - PANCS; 
• Elaborar projetos de Extensão com instituições de ensino superior (UVA e IFCE); 
• Apoiar o projeto de produção de Cactáceas (PMS/STDE/UFC); 
• Realizar projeto de recuperação de áreas degradadas e cadastramento de pro-

prietários, (Parceiros: Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Sindicato dos Tra-
balhadores Rurais-STTR e Superintendência Estadual do Meio Ambiente-SE-
MACE). 

• Realizar uma enquete para escolha da Árvore Símbolo de Sobral; 
• Divulgar a Lei da Arborização Urbana; 
• Realizar campanhas de adoções nos prédios da administração pública, Escolas 

Municipais, Centros de Saúde da Família- CSF, Associações, Comerciários, Sin-
dicatos, Secretarias, Centro de Referência e Assistencial Social- CRAS, Centro 
de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, Unidade de Vigilân-
cia de Zoonoses- UVZ, mutirão nos bairros e distritos; 

• Instituir termo de adesão e adoção de mudas ao cidadão sobralense nascido 
vivo; 

• Realizar certificado de adoção das árvores e Selo “Escola Amiga da Natureza”; 
• Realizar projetos de Extensão ”Plante o Verde” com instituições de ensino su-

perior (UVA e IFCE); 
• Adquirir materiais gráficos para divulgação do Plano de Arborização: Cartilhas, 

planos, panfletos, banners, placas de fotos e suporte para mudas (recursos do 
Fundo Socioambiental do Município de Sobral - FUNSAMS); 

• Realizar palestras e rodas de conversa sobre a importância da arborização; 
• Realizar oficinas de poda urbana; 
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• Ampliar a divulgação para uso da plataforma arvores.sobral.ce.gov.br; 
• Divulgar os posts de comunicação semanal e/ou quinzenal nas mídias; 
• Realizar campanhas socioeducativas “Verde Limpo” nos Parques Mucambinho, 

Cidade, Lagoa da Fazenda, Pajeú, Sinhá Sabóia e praças; 
• Implementar o Projeto Plante Água nas escolas municipais. 
• Construção do Jardim Botânico; 
• Aquisição de Coleções Botânicas; 
• Realização do Inventário de fauna e flora (identificação de aves e árvores); 
• Publicação do catálogo “Aves em Sobral”, através de captação de recursos do 

Fundo Socioambiental do Município de Sobral - FUNSAMS. 
• Criar novas Unidades de Conservação Municipal - UC; 
• Propor a criação da Unidade de Conservação Estadual na Serra do Barriga (limi-

tando-se a cidade de Forquilha e Sobral) para a Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente - SEMA); 

• Mapear áreas degradadas para recuperação, definição de poligonais e elabora-
ção de memorial descritivo da área; 

• Padronização da Autorização Ambiental nas UCs; 
• Formular regras para visitações nas UC´s; 
• Cadastrar as UCs no Cadastro Estadual de Unidade de Conservação-CEUC e Ca-

dastro Nacional de Unidades de Conservação-CEUC; 
• Adquirir materiais para formação da Brigada Municipal de Incêndios através de 

recurso do Fundo Socioambiental do Município de Sobral-FUNSAMS, tendo 
como envolvidos a Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMA, Instituto Bra-
sileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e Secre-
taria da Segurança e Cidadania-SESEC (Guarda Municipal); 

• Implementar o projeto de Educação Ambiental nas escolas municipal e esta-
dual, integrando a comunidade local do entorno da Unidade de Conservação 
Refúgio de Vida Silvestre Pedra da Andorinha; 

• Realizar Capacitações sobre Primeiros Socorros na Unidade de Conservação Re-
fúgio de Vida Silvestre Pedra da Andorinha;; 

• Elaborar e publicar atos legais para formalização do conselho gestor consultivo 
da Pedra da Andorinha; 

• Elaborar e aprovar o plano de trabalho no conselho gestor consultivo da Ando-
rinha, e seu Regimento Interno; 

• Apresentar projeto de sinalização das trilhas da Unidade de Conservação Pedra 
da Andorinha, e um Projeto para construção de uma estrutura de recepção, 
banheiros e bancos para os visitantes, ao Conselho Gestor do Fundo Socioam-
biental do Município de Sobral - FUNSAMS; 

• Elaborar o Plano de Manejo em parceria com a Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente - SEMA, tendo como recurso uma compensação ambiental no valor 
de R$ 253.850,00; 
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• Cadastramento no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - 
IPHAN dos sítios arqueológicos encontrados na Unidade de Conservação Pedra 
da Andorinha; 

• Projeto de identificação e recuperação de áreas degradadas. 
• Elaboração e aprovação da Lei Complementar da APA Serra do Rosário inclu-

indo o Vale do Boqueirão e delimitação na cota de 200m a 600m de altitude;  
• Formulação e publicação de atos legais para formalização do conselho gestor 

consultivo da APA; 
• Elaboração e aprovação do Regimento Interno no conselho gestor e do Plano 

de Trabalho da APA Serra do Rosário; 
• Captação de recursos na Câmara Estadual de Compensação Ambiental para o 

Plano de Manejo da APA Serra do Rosário em parceria com a SEMA, tendo 
como recurso uma compensação ambiental no valor de R$ 363, 186, 67; 

• Realização de Projeto de recuperação de áreas degradadas. 
• Implementar o projeto “Pajé Socioambiental- Espaço para Promoção da Educa-

ção Ambiental, Patrimonial e Ecoturismo” na Unidade Fontes Olho d’ Água do 
Pajé; 

• Realização do cercamento e reforma do portão das Fontes Olho D´água do Pajé, 
tendo como recurso aprovado pelo Conselho Gestor do Fundo Socioambiental 
do Município de Sobral –FUNSAMS, em um valor aproximado de R$ 56. 106, 
24; 

• Projeto de reflorestamento das nascentes das Fontes Olho d’Água do Pajé em 
parceria com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMA; 

• Incentivar a criação do Chalé Biblioteca e o Centro de Visitantes da Região Leste 
de Sobral (Bilheira, Taperuaba e Aracatiaçu); 

• Realizar a ligação de água e energia dos chalés da Unidade Olho d’ Água do 
Pajé; 

• Realizar Melhorias nas instalações e infraestruturas da Unidade Olho d’ Água 
do Pajé ; 

• Regulamentar de atos legais da Unidade Olho d’ Água do Pajé; 
• Realizar a sinalização turística do sítio arqueológico na localidade de Bilheira 

pelo IPHAN, para gestão compartilhada com a AMA. 

DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO: 

• Elaboração do Plano Anual de Fiscalização – PAF 

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: 

• Instituir o Plano Municipal de Educação Ambiental; 
• Realizar palestras, oficinas, minicursos e campanhas educativas de sensibiliza-

ção (com foco no programa de Bem-estar Animal, no Plano de Arborização, na 
Política Municipal de Resíduos Sólidos – especialmente no que diz respeito à 
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Coleta Seletiva -, nos projetos de saneamento do PRODESOL e no combate à 
poluição sonora); 

• Realizar os eventos do Calendário Ecológico Municipal do Semiárido (Festa
Anual da Árvore, Dia Mundial da Água, Dia Nacional da Caatinga, Aniversário
da AMA, Semana do Meio Ambiente, Dia Mundial dos Animais, Dia do Combate
aos Incêndios Florestais, Dia do Educador Ambiental, Dia do Rio);

• Criar a Rede Municipal de Educação Ambiental;
• Elaborar o Programa Municipal de Educação Ambiental;
• Inaugurar a Sala Verde Centro de Referência em Educação Ambiental de Sobral

e iniciar suas atividades;
• Implementar a Coleta Seletiva no prédio da Agência Municipal do Meio Ambi-

ente –AMA;
• Instalar no prédio da AMA um Ponto de Entrega Voluntária – PEV;
• Realizar formação de Multiplicadores Ambientais;
• Produzir de material gráfico para as campanhas de Educação Ambiental;
• Construir um Jardim Sensorial na parte externa do prédio da AMA;
• Realizar ações sustentáveis na AMA, como captação de água da chuva, apro-

veitamento de água cinza, captação de energia solar e compostagem.

GERÊNCIA DE BEM ESTAR ANIMAL: 

• Dar continuidade na campanha de castração, tendo como fins a realização de
100 castrações mensais, através das clínicas credenciadas;

• Realizar o cadastro dos cães e gatos de rua, para que seja possível realizar as
castrações;

• Ministrar palestras em escolas e universidades a fim de divulgar a Lei 1761/17,
que institui a Política Municipal de Bem Estar Animal no âmbito do Município
de Sobral, conscientizando a população sobre abandono e maus tratos de ani-
mais;

• Adquirir o VetMovel;
• Construção do abrigo para animais abandonados;
• Construção do cachorródromo nas praças do Município de Sobral;
• Realização de freiras de adoções de animais abandonados pelo menos uma vez

ao mês;
• Intensificar a fiscalização contra maus tratos de animais.
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SEGURANÇA PÚBLICA 

A Secretaria da Segurança e Cidadania – SESEC, é o órgão integrante da Administração 
Direta do Município de Sobral, que tem por finalidade definir e coordenar a execução 
das políticas, diretrizes e programas de segurança cidadã, da fiscalização e educação 
no trânsito, e da proteção e defesa civil. Assim, tem ajudado a Prefeitura de Sobral a 
melhorar a segurança pública com o objetivo de proteger a cidadania, prevenindo e 
controlando manifestações da criminalidade e da violência, garantindo o exercício 
pleno da cidadania nos limites da lei. 

A SESEC tem como meta primordial, a diminuição dos índices de violência pública, 
dando enfoque na proteção ao patrimônio municipal, na preservação das relações 
interpessoais por meio da propagação da cultura da paz através do núcleo de media-
ção comunitária, na diminuição dos índices de ocorrências no trânsito e por fim pro-
porcionar apoio a população vítima de desastres por meio da defesa civil. 

A Guarda Municipal através de seu efetivo é responsável pela proteção do patrimônio 
público, através de uma atuação preventiva da violência tanto no que concerne a de-
predação dos bens públicos, como no efetivo combate a violência em nossa cidade. 

A modernização da estrutura, com uma ampliação da vigilância por meio de vídeo 
monitoramento e renovação de uma parte da frota de viatura, trouxe uma otimização 
dos serviços prestados, já que os principais pontos da cidade são acompanhados em 
tempo real, o que possibilita uma atuação mais eficaz da Guarda, e principalmente 
dos agentes de trânsito, uma vez que identificadas ocorrências, é de imediato deslo-
cado o efetivo competente para sanar os problemas. 

No trânsito, foi implementada fiscalização regular, e campanhas educativas, princi-
palmente nas escolas (rede municipal e privada) e entorno, áreas que apresentavam 
congestionamentos regulares, resultando, com um trabalho continuado, na conscien-
tização dos motoristas e numa melhor fluidez do trânsito. Destacando que o efetivo 
aumento da fiscalização resultou em considerável melhora no trânsito de nossa ci-
dade. 

Tivemos, através da casa do cidadão, a emissão de identidade para nossos munícipes, 
proporcionando à população dos distritos atendimento ordenado e ao cidadão com 
problemas de mobilidade ou saúde atendimento domiciliar. 
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O núcleo de mediação comunitária possibilitou, através da propagação da cultura da 
paz, a resolução de conflitos entre nossos munícipes, sendo reconhecido como meio 
eficaz na resolução de conflitos, atendendo atualmente diversas demandas encami-
nhadas pela delegacia civil e da mulher e do próprio Poder Judiciário, tanto pela Vara 
de Família como pelo Juizado Especial de Pequenas Causas. 

A defesa civil continuou a atender à população dos distritos que padecem com a falta 
de água atendendo aproximadamente 10 mil famílias em nossa cidade, com abaste-
cimento regular das regiões atingidas pela seca. 

Dentre os projetos planejados pela secretaria, a serem executados no período de 
2018 a 2019 tem-se o seguinte: 

• Reformulação do GGIM; 
• Institucionalização do Brasão da GCM; 
• Identidade funcional para os GCM; 
• Criação Academia de Formação de Segurança Urbana. 
• Reforma do prédio SESEC; 
• Reforma do Campo e Quadra; 
• Ampliação do videomonitoramento; 
• Implantar a Academia de Formação em Segurança Urbana; 
• Programa Jovem Guarda (2 turmas); 
• Fortalecer as ações socio-esportivas (corrida/natação); 
• Reestruturar a Defesa Civil 
• Aquisição de fardamentos e equipamentos; 
• Aquisição de veículos (viaturas, motocicletas) 
• Criação da Guarda Ambiental; 
• Criação do Grupo de Brigadista; 
• Criação da Ronda Maria da Penha; 
• Implantação de fiscalização eletrônica (lombada eletrônica); 
• Aquisição de plataforma elevatória; 
• Concurso para Guarda Municipal; 
• Modernização e Ampliação das ações da Guarda Municipal (aquisição de Far-

damento, Espargidores, Spark, Lanternas, Câmeras Go Pro, Botinas e Coturnos, 
capacetes, etc....). 

• Modernização do parque semafórico; 
• Aquisição de sinalização vertical (placas aéreas, nomenclatura e turística); 
• Contratação de empresa para Sinalização viária. 

Durante o ano de 2018, a SESEC realizou as seguintes atividades: 
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COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO  

Ações Qtde 
Fiscalizações 104.728 
Blitz 132 
Testes com etilômetro 380 
Apoio a eventos e instituições 447 
Interdições de vias autorizadas 289 
Pessoas abordadas em educação de trânsito 21.114 
Implantação de sinalização horizontal 28.000m2 
Mudança de sentido de via 05 
Implantação de placas de regulamentação e advertência 700 
Implantação de placas aéreas de orientação 38 
Implantação de placas de solo no residencial nova caiçara 18 
Implantação de placas em postes de semáforos (nomenclatura de vias) 96 
Operação de religação e manutenção preventiva de semáforos 77 
Instituições visitadas para palestras educativas 230 
Processos recebidos na jari 685 
Processo analisados na jari 669 
Talões de zona azul vendidos 14.060 

 

COORDENADORIA DE CIDADANIA 

Ações Qtde 
Atendimento na junta militar 8.108 
Atendimento no núcleo de mediação 960 
Emissão de identidades da casa do cidadão 3.071 

 

AÇÕES INSTITUCIONAIS 

Ações 
Mudança do Prédio da SESEC (sede própria); 
Premiações: 
 Apreensão de armas e munições: 267 
 Inquéritos concluídos: 124 
 Denuncias ofertadas: 37 
Ações Sócio-Esportivas: 
 Aula de Capoeira / Funcional / Karatê / Futebol / Futsal / Dança / Cursos-  443; 
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Ações 
Ações conjuntas com as demais instituições de segurança (PRF, CIOPS, PC, BM, PM); 
Planejamentos e ações através do GGIM (Gabinete de Gestão Integrada do Município). 

 

GUARDA CIVIL MUNICIPAL  

Ações Qtde 
Projeto jovem guarda (adolescentes) 200 
Blitz em parceria com a polícia militar 521 
Mediações nas escolas e círculo de paz 42 
Apoio a eventos e instituições 682 
Praças e logradouros públicos cobertos pela guarda municipal 35 
Ampliação do quadro de servidores da guarda municipal 85 
Aquisição de fardamento completo para guarda municipal 600 
Aquisição de fardamento para jovem guarda  200 
Aquisição de carros 08 
Aquisição de motos 13 
Aquisição de rádios de comunicação 80 
Aquisição de drones 02 
Aquisição de bastões sinalizadores 50 
Aquisição de baterias para as sparks 784 
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SAÚDE 

A secretaria da Saúde de Sobral tem o compromisso de garantir o cumprimento do 
direito constitucional à saúde, visando à redução do risco de agravos e o acesso uni-
versal e igualitário às ações para a sua promoção, proteção e recuperação, assegu-
rando a equidade na atenção, aprimorando os mecanismos de financiamento, dimi-
nuindo as desigualdades regionais e provendo serviços de qualidade, oportunos e hu-
manizados. 

Nesse sentido, os eixos orientadores para a discussão das prioridades na esfera mu-
nicipal do SUS são os seguintes: 

• Redução das desigualdades em saúde atendendo as necessidades coletivas 
com base no princípio da equidade; 

• Ampliação da acessibilidade com a qualificação da resolubilidade e a huma-
nização da atenção; 

• Redução dos riscos e agravos com recurso à promoção, proteção e recupe-
ração em saúde; 

• Qualificação do modelo de atenção à saúde orientada pela Estratégia de Sa-
úde da Família visando à integralidade; 

• Aprimoramento dos mecanismos de gestão, financiamento e controle social 
para a consolidação do Sistema Municipal de Saúde 

OBJETIVOS E METAS 

PRINCÍPIOS E DIRETRIZES 

Quando da promulgação da Constituição Cidadã de 1988 no Brasil, foi formalizado no 
país um sistema de saúde que passou a oferecer a todo brasileiro acesso integral, 
universal e gratuito aos serviços de saúde. 

A implementação do SUS representou uma mudança de compreensão sobre o fenô-
meno da saúde. Anterior ao SUS, a saúde era considerada apenas como um quadro 
de “não-doença” ou ausência de doenças. Implicando, portanto, que as políticas, as 
estratégias e as ações desenvolvidas se limitassem ao tratamento de enfermidades. 
Com o SUS a saúde ganha uma dimensão ampliada e isso coloca uma série de possi-
bilidades e importantes novos desafios. 
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O SUS é um projeto ético-político voltado a favorecer a construção de uma nova rea-
lidade social para o conjunto da sociedade brasileira tendo como cenário o campo da 
saúde. Para tanto, elege e consagra um conjunto de princípios e de diretrizes com 
vistas a fundamentar e orientar os processos de atenção à saúde, de vigilância à sa-
úde, de gestão do trabalho, de gestão da educação na saúde e da inovação tecnoló-
gica nos territórios da saúde nos distintos e complementares níveis de atenção pri-
mária à saúde. 

No presente documento há a expressão de um compromisso para que princípios e 
diretrizes do SUS se façam presentes na agenda de formulação e de efetivação do 
Plano Municipal de Saúde de Sobral, aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, o 
qual orienta todas ações do sistema de saúde local. 

ESTRATÉGIA DE GESTÃO 

Implantação da Metodologia Lean de Gestão em Saúde em todas unidades de sa-
úde do Sistema de Saúde de Sobral 

o 5 Princípios do Lean 
 VALOR: O que o paciente realmente necessita 
 FLUXO DE VALOR: Etapas ou processos que geram o resultado que 

o paciente necessita 
 FLUXO CONTÍNUO: Sistematização de modo eficiente das etapas 

e dos processos que geram o resultado que o paciente necessita 
 PRODUÇÃO PUXADA: Combate ao desperdício de agendas e insu-

mos, garantindo que a necessidade do paciente seja atendida 
 PERFEIÇÃO: Melhoria contínua das pessoas, dos processos e dos 

insumos, visando sempre a satisfação do paciente. 

RESULTADOS DA ATUAÇÃO 

Os resultados da atuação da Erro! Fonte de referência não encontrada. são analisa-
dos sob a perspectiva ótica das atividades realizadas em cada uma das áreas finalísti-
cas e de apoio, bem como em observância aos aspectos de natureza orçamentária, 
financeira e patrimonial. 
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ÁREAS FINALÍSTICAS 

Coordenadoria de Atenção Primária - 2018 

Tabela 39: Atividades realizadas pela Atenção Primária 

Item Quantidade Média Men-
sal 

Consultas médicas 176.835 14.736 
Atendimentos de enfermagem 313.959 26.163 
Procedimentos de enfermagem 1.039.813 86.651 
Consultas odontológicas 84.427 7.035 
Procedimentos odontológicas 196.399 16.366 
Número de visitas dos agentes comunitários de saúde 420.694 35.057 
Atendimentos individuais realizados pelo núcleo de apoio a saúde 
da família 

330.223 2.518 

Atendimentos compartilhados realizados pelo núcleo de apoio a sa-
úde da família 

10.891 907 

Atendimentos domiciliares realizados pelo núcleo de apoio a saúde 
da família 

6.363 530 

Atendimentos em Grupo Realizados pelo Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família - NASF 

6.507 542 

Estratégia Trevo de Quatro Folhas (número de entrevistas) 3.281 273 
Estratégia Trevo de Quatro Folhas (número de visitas domiciliares) 1.891 157 
Programa melhor em casa 13.796 1.149 
Programa saúde na escola (PSE) 3.248 270 

 

Coordenadoria de Atenção Especializada - 2018 

Tabela 40: Atividades realizadas pela Atenção Especializada 

Item Quantidade Média Men-
sal 

Centro de Especialidade Odontológicas - CEO 
Número de Procedimentos por Especialidade 

 
22.217 

 
1.851 

Centro de Reabilitação 
Número de Atendimentos Realizados por Categoria 

 
55.566 

 
4.630 

Saúde Auditiva 
Número de Atendimentos Realizados por Especialidade 

 
17.299 

 
1.441 

Unidade Mista 
Número de Atendimentos/Procedimentos Realizados por Categoria 

 
100.653 

 
8.388 

Centro de Referência em Infectologia 
Número de atendimentos realizados 

 
38.202 

 
3.183 

Centro de Especialidades Médicas - CEM 
Número de atendimentos realizados 

 
28.871 

 
2.405 
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Item Quantidade Média Men-
sal 

Centro de Atenção Psicossocial - CAPS GERAL 
Número de atendimentos realizados 

 
35.867 

 
2.988 

Centro de Atenção Psicossocial - CAPS AD 
Número de atendimentos realizados 

 
13.532 

 
1.127 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 
Ocorrências Atendidas 

 
8.583 

 
715 

Programa Mais Cirurgias Mais Exames 
Ressonâncias magnéticas 

 
1.468 

 
 

Programa Mais Cirurgias Mais Exames 
Tomografias Computadorizadas 

 
559 

 
 

Programa Mais Cirurgias Mais Exames 
Cirurgias Eletivas 

 
2.230 

 
185  

 

Coordenadoria de Vigilância em Saúde - 2018 

Tabela 41: Atividades realizadas pela Vigilância em Saúde 

 Qtd/Percentagem 
Item 2017 2018 

Cobertura Populacional de Equipe Estratégia Saúde da Família 100% 100% 
Taxa de mortalidade Infantil 7,88 7,08 
Cobertura do Pré-natal com 7 ou mais Consultas 88,90% 89,13 
Unidade de Vigilância de Zoonoses   

Número de Imóveis com Telamento de Caixa d´água 
com Tela de Nylon* 

6.609 2.243 

Número de Depósitos com Controle Biológico – Peixa-
mento* 

2.428 2.404 

Recolhimento de Pneumáticos* (pneus inservíveis em 
Kg)) 

119.165 39.410 

Número de inspeções vetoriais 601.368 620.153 
Índice de Infestação Predial* 0,32% 0,27 
Número de Escolares Examinados para o Tracoma 10.018 12.976 
Número de unidade domiciliares pesquisadas para o 
vetor da Doença de Chagas 

17.205 16.164 

Número de cães examinados no Teste Rápido (TR) – 
DPP  Leishmaniose Visceral Canina (LVC) 

10.024 12.961 

Vigilância Sanitária   
Novos Estabelecimentos Cadastrados 276 335 
Número de Inspeções Realizadas 2.326 1.786 
Número de Licenciamentos realizados 1.785 1.226 

Vigilância em Saúde Ambiental   
Número de amostras de água para consumo humano 
quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro resi-
dual livre e turbidez 

579 589 

Vigilância Alimentar e Nutricional   
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 Qtd/Percentagem 
Item 2017 2018 

Acompanhamento das Famílias Beneficiadas pelo Pro-
grama BOLSA FAMÍLIA (PBF) 
Número de famílias acompanhadas 

13.735 15.074 

 

Coordenadoria de Assistência Farmacêutica 

Tabela 42: Dispensação pela Assistência Farmacêutica 2018 

Item Quantidade Valor 
Medicamento 31.594.566 

(2.632.880 / mês) 
R$ 5.015.239,22 

(R$ 417.936,60 / mês) 
Material Médico-Hospitalar 777.034 

(64.752 / mês) 
R$ 468.006,23 

(R$ 39.000,51 / mês) 
Material Odontológico 56.087 

(4.637 / mês) 
R$ 375.213,82 

(R$ 31.267,81 / mês) 
Total de dispensação 32.427.687 UM 

(2.702.307 UM / mês) 
- 

Total de Recurso Financeiro Aplicado* - R$ 5.858.459,27 
(R$ 488.204,93 / mês) 

 

Obras 

Tabela 43: Obras realizadas para a SMS 

Concluídas Em andamento Em projeto Licitadas 
CSF Santo Antônio  UPA CSF Terrenos Novos II – 

 Reforma e Ampliação 
CSF Caioca  CSF Nova Caiçara CSF Campo dos Velhos  -  

Construção 
CSF Alto da Brasília  CSF Taperuaba CSF Centro – Construção 
CSF Gerardo Carneiro 
Hardy 

 CSF Jaibaras CSF Baracho/Sede –  
Construção 

CSF Vila União – Ampliação  Edifício Senador Fi-
gueira 

CSF Baracho/Apoio São 
 Francisco – Construção 

CSF Padre Palhano - Ampli-
ação 

 Escola de Saúde Vis-
conde de Saboia - Am-
pliação 

CSF Torto/Sede – Cons-
trução 

CSF Centro – Nova Sede   CSF Aprazível/Apoio São  
Domingos – Reforma 

CSF Baracho/Apoio São 
Francisco  – Nova Sede 

  CSF Torto/Apoio Beira do 
Rio - Reforma 

CSF Taperuaba/Apoio Vas-
souras – Nova Sede 

   

Trevo de Quatro Folhas - 
Nova Sede 
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Concluídas Em andamento Em projeto Licitadas 
Vigilância Sanitária - Nova 
Sede 

   

Conselho Municipal da Sa-
úde de Sobral (CMSS) – 
Nova Sede 

   

Conselho Municipal de Po-
líticas Públicas sobre Dro-
gas (COMAD) – Nova Sede  

   

Serviço de Apoio ao Cida-
dão Sobralense (SACS) – 
Nova Sede 

   

Ouvidoria do SUS – Nova 
Sede 

   

Estruturação do Serviço de 
Arquivo Médico e Estatís-
tica - SAME 

   

Unidade De Acolhimento    
Centro de Referência em 
Infectologia - CRIS 

   

 

 

 

 






