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PODER EXECUTIVO
ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO
DECRETO Nº 013/2022, URUOCA/CE DE 14 DE MARÇO DE 2022
DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL CONTRA A
COVID-19 NO ESTADO DO CEARÁ, COM A LIBERAÇÃO DE
ATIVIDADES.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE URUOCA, Estado do Ceará, no uso
das atribuições conferidas pela Constituição da República Federativa do
Brasil e pela Lei Orgânica do Município de Uruoca,
CONSIDERANDO que o Governo Municipal de Uruoca normatizou, por
meio do Decreto Municipal nº. 009/2020, de 18 de março de 2020, o estado
de emergência em saúde pública no âmbito do Município de Uruoca,
estabelecendo medidas para o enfrentamento do Covid-19;
CONSIDERANDO que, segundo relatório epidemiológico da Secretaria
Municipal da Saúde, a doença demonstra tendência a um avanço de forma
exponencial em nosso Município;
CONSIDERANDO que, para inibir a proliferação do Novo Coronavírus no
âmbito municipal, as autoridades da saúde recomendam, por ora, a adoção
de uma política mais restritivas em relação as atividades econômicas no
âmbito do Município de Uruoca;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº. 34.570, de 05 de março de
2022, dispõe sobre medidas de isolamento social contra a covid-19 no
estado do ceará, com a liberação de atividades;
CONSIDERANDO que, segundo os especialistas da saúde municipal e
diante dos números de casos de infecções humanos para o covid-19, no
âmbito municipal, é necessário a proibição de eventos culturais e festivos a
fim de evitar aglomerações;
DECRETA:
CAPÍTULO I
DO ISOLAMENTO SOCIAL
Seção I
Das medidas de isolamento social

Art. 1º De 7 a 20 de março de 2022, permanecerá em vigor, no
Município de Uruoca, em consonância com o Estado do Ceará, a política
de isolamento social, com a liberação de atividades, como forma de
enfrentamento à Covid-19, observadas as disposições deste Decreto.
§ 1º No período de isolamento social, continuará sendo observado o
seguinte:
I - manutenção do dever especial de confinamento, na forma dos arts. 6º,
do Decreto n.° 33.965, de 04 de março de 2021;
II - vedação à entrada e permanência em hospitais, públicos ou
particulares, de pessoas estranhas à operação da respectiva unidade, à
exceção de pacientes, seus acompanhantes e profissionais que trabalhem
no local;
IV - dever geral de proteção individual consistente no uso de máscara de
proteção;
§ 2º Na fiscalização das medidas de controle estabelecidas neste artigo,
as autoridades competentes adotarão, nos termos deste Decreto, as
providências necessárias para fazer cessar eventual infração, devendo,
prioritariamente, primar por condutas que busquem a conscientização
quanto à importância das medidas de isolamento e distanciamento
social, bem como da permanência domiciliar.
Art. 2º É permitido o uso de espaços públicos e privados abertos,
inclusive “arenhinhas”, para a prática de atividade física e esportiva
individual ou coletiva, desde que evitadas aglomerações, ressalvado o
disposto neste Decreto.
Parágrafo único. É permitido o acesso às praias, desde que preservado o
distanciamento social e evitadas aglomerações.
CAPÍTULO II
DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E COMPORTAMENTAIS
Seção I
Das regras gerais
Art. 3º A liberação de atividades econômicas e comportamentais no
Município ocorrerá sempre de forma técnica e responsável, observados
os critérios de avaliação das autoridades da saúde.
§ 1º O desempenho de quaisquer atividades liberadas deverá guardar
absoluta conformidade com as medidas sanitárias previstas nos
correspondentes protocolos gerais e setoriais, informados no “site”
oficial da Secretária da Saúde do Estado.
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§ 2º As atividades e serviços que estavam liberadas antes da publicação
desta Decreto assim permanecerão em sua vigência, sob suas condições.
§ 3º As atividades autorizadas serão fiscalizadas rigorosamente pelos
órgãos públicos competentes quanto ao atendimento das medidas
sanitárias estabelecidas para funcionamento do setor, ficando a liberação
de novas atividades condicionada à avaliação favorável dos dados
epidemiológicas e assistenciais relativos à Covid-19.
§ 4° Verificada tendência de crescimento dos indicadores da pandemia
após a publicação deste Decreto, as autoridades da saúde avaliarão o
cenário, admitido, a qualquer tempo, se necessário, o restabelecimento
das medidas restritivas originariamente previstas ou a adoção de outras
que se fizerem necessárias conforme indicação dos especialistas
integrantes do comitê técnico da saúde.
Seção II
Das atividades de ensino
Art. 4º Estão liberadas as atividades presenciais das instituições de ensino
do Município de Uruoca.
§ 1º O cumprimento do distanciamento mínimo em sala de aula poderá
ser dispensado para aqueles estabelecimentos que exijam o passaporte
sanitário, nos termos deste Decreto, como condição de acesso ao local por
professores, colaboradores e alunos com idade igual ou superior a 12
(doze) anos e menores de 18 (dezoito) anos.
§ 2º Estudantes maiores de 18 (dezoito) anos deverão apresentar
passaporte sanitário para as aulas presenciais.
§ 3º Deverão as instituições de ensino assegurar a permanência no regime
híbrido ou virtual aos alunos que não possuam o ciclo vacinal completo e
que, por razões de saúde devidamente comprovadas em atestado ou
relatório médico, não possam aderir integral ou parcialmente ao regime
presencial.
§ 4º As instituições de ensino deverão exigir o passaporte sanitário de
seus professores e colaboradores.
§ 5º As atividades a que se refere este artigo deverão ser desenvolvidas
preferencialmente em ambientes abertos, favoráveis à reciclagem do ar,
respeitar o distanciamento mínimo, quando exigido, bem como as demais
regras sanitárias previstas em protocolo geral e setorial, observado o
disposto no § 1º, deste artigo, e dispensada a limitação de capacidade de
alunos por sala.
§ 6º As instituições de ensino públicas e privadas no âmbito do Município
de Uruoca, em consonância com o Estado do Ceará deverão cumprir o
disposto na Lei Estadual n.º 16.929, de 9 de julho de 2019, em relação a
todas as vacinas com aplicação definida pelas autoridades sanitárias.
Seção III
Das atividades religiosas e dos setores do comércio e serviços
Art. 5º No município do Uruoca, as atividades econômicas e religiosas, de
segunda a domingo, funcionarão em observância ao seguinte:
I - o comércio de rua e serviços, envolvendo estabelecimentos situados
fora de shoppings, inclusive escritórios em geral, funcionarão de 6h às
18h, observada a limitação de 80% (oitenta por cento) da capacidade de
atendimento simultâneo de clientes, com a ressalva para o disposto no §
4º, deste artigo, e observado o disposto no § 9º do art. 10, deste Decreto;
II – restaurantes, inclusive aqueles situados em shoppings e hotéis,
poderão funcionar sem restrição no horário de funcionamento, devendo
ser observada a exigência do passaporte sanitário como condição de
acesso ao ambiente, nos termos deste Decreto;
III - a cadeia da construção civil iniciará as atividades a partir das 7h. § 1º
Sem prejuízo do disposto no inciso III, do caput, não se sujeitam a
restrição de horário de funcionamento:
a) serviços públicos essenciais;
b) farmácias;
c) supermercados, padarias e congêneres, permitido o atendimento
presencial de clientes para o café da manhã a partir das 6h;
d) indústria;
e) postos de combustíveis;
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f) hospitais e demais unidades de saúde e clínicas odontológicas e
veterinárias para atendimento de emergência;
g) laboratórios de análises clínicas;
h) segurança privada;
i) imprensa, meios de comunicação e telecomunicação em geral;
j) oficinas em geral e borracharias situadas na Linha Verde de Logística e
Distribuição do Estado, conforme definido no Decreto n.º 33.532, de 30
de março de 2020 (rodovias federais e estaduais);
l) funerárias.
§ 2º As instituições religiosas poderão realizar celebrações presenciais,
com capacidade adequada que possibilite a observância do distanciamento
social e das demais regras estabelecidas em protocolos sanitários.
§ 3º O funcionamento dos escritórios de advocacia observará o disposto
neste artigo.
§ 4º Sem prejuízo do disposto no inciso XI do art. 6º, deste Decreto, os
estabelecimentos que operam como “buffet” e assemelhados poderão
funcionar como restaurante, obedecidas as regras sanitárias estabelecidas
para o setor para alimentação fora do lar, inclusive a exigência do
passaporte sanitário, nos termos deste Decreto.
§ 5º As autoescolas poderão ministrar aulas práticas de direção veicular
no horário a partir das 6h, de segunda a domingo, desde que mediante
prévio agendamento e atendimento dos protocolos sanitários, observado,
quanto ao funcionamento dos estabelecimentos para atendimento, o
horário de 8h às 22h.
§ 6º Em qualquer horário e período de restrição ao funcionamento,
poderão os estabelecimentos funcionar desde que exclusivamente por
serviço de entrega, inclusive por aplicativo.
§ 7º As atividades liberadas, nos termos deste Decreto, deverão se
adequar às medidas sanitárias estabelecidas em protocolo geral e setorial,
ficando permanentemente submetidas ao monitoramento da Secretária
Municipa da Saúde, mediante acompanhamento dos dados
epidemiológicos e assistenciais da pandemia no Município de Uruoca.
Art. 6º Sem prejuízo do já disposto neste Decreto, estão liberado(a)s, no
Estado:
I – a realização de eventos envolvendo as demais atividades esportivas
profissionais, nas condições do inciso V, deste artigo;
II - a realização de exposições e feiras de negócios, seguidos os mesmos
protocolos e capacidade eventos sociais;
III – a realização de assembleia geral de condomínios de forma
presencial, observadas as regras de protocolo previstas para eventos
corporativos;
IV - a utilização de salões de festas em condomínios, desde que:
a) sejam cumpridos os mesmos protocolos estabelecidos para eventos
sociais.
b) a liberação seja aprovada pelo condomínio;
c) o condomínio fique responsável pelo controle do evento, notadamente
quanto ao cumprimento das regras sanitárias.
V - a realização de eventos esportivos profissionais de futebol, sem
restrição de capacidade, desde que:
a) o acesso seja possível apenas mediante a apresentação de passaporte
sanitário, nos termos do art. 11, deste Decreto, notadamente do seu §2º;
b) atendidas as demais regras sanitárias estabelecidas em protocolo da
saúde.
VI - a realização de eventos culturais em equipamentos públicos e
privados, observadas as mesmas regras estabelecidas para eventos sociais,
inclusive quanto à exigência do passaporte sanitário, nos termos deste
Decreto;
VII - a operação de piscinas e parques aquáticos em barracas de praia,
mediante exigência do passaporte sanitário, nos termos deste Decreto,
sem prejuízo da observância às demais medidas sanitárias estabelecidas
em protocolo;
VIII - o funcionamento de feiras livres, obedecidos o distanciamento
mínimo, inclusive entre os box de venda, a capacidade máxima de 50%
(cinquenta por cento), além das medidas sanitárias previstas em
protocolos, estabelecidas pelo Estado do Ceará.
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IX - liberação das áreas de lazer e das piscinas de clubes, desde que
definidos os critérios para uso seguro, observada a limitação de 20%
(vinte por cento) da capacidade e os protocolos sanitários, sem prejuízo da
incidência do disposto no § 9º do art. 11, deste Decreto;
X - operação de parques de diversão, com uso obrigatório de máscaras de
proteção pelos usuários, devendo ser obedecida a capacidade máxima de
80% (oitenta por cento), bem como as demais medidas estabelecidas em
protocolos sanitários;
XI - liberação, em buffets, restaurantes, hotéis e barracas de praia, de
eventos sociais mediante a exigência do passaporte sanitário, bem como a
obediência às medidas em protocolos divulgados pela Sesa e aos limites
de capacidade previstos neste Decreto;
XII - o funcionamento de circos, teatros, museus, bibliotecas e cinemas,
observadas as regras estabelecidas em protocolo sanitário, bem como a
limitação de capacidade de 80% (oitenta por cento), sem prejuízo da
aplicação do disposto no § 9º do art. 11, deste Decreto;
XIII – a realização de eventos corporativos mediante a exigência do
passaporte sanitário, bem como a obediência às medidas em protocolos
divulgados pela Sesa e aos limites de capacidade previstos neste Decreto;
XIV - o funcionamento de parques aquáticos associados a
empreendimentos hoteleiros, limitada a 60% (sessenta por cento) da
capacidade de atendimento, observado o disposto no § 9º do art. 11, deste
Decreto; XVI - o funcionamento de espaços em clubes para a prática de
esporte ou atividades físicas individuais e coletivas, observado o
distanciamento mínimo de 2m entre os praticantes e a lotação máxima de
12m² por pessoa, observado o disposto no § 9º do art. 11, deste Decreto;
Art. 7º Durante o isolamento social, poderão ser realizados concursos e
seleção públicas destinadas ao preenchimento de cargos ou funções no
serviço público, cabendo aos responsáveis pela organização a obediência
a todas as medidas e cautelas sanitárias estabelecidas contra a
disseminação da Covid-19, buscando garantir a saúde de candidatos e
demais pessoas envolvidas no procedimento.
Art. 8º Será obrigatório o uso de máscara de proteção modelo N95 e
PFFE por profissionais em farmácias encarregados da coleta do exame da
Covid-19.
Parágrafo único. A Sesa estabelecerá em protocolo regras específicas
quanto ao tipo de máscara a ser utilizada por profissionais e colaboradores
de hospitais e demais unidades de saúde.
Art. 9º Os treinos, as provas e os jogos de competições esportivas,
individuais ou coletivas, estão autorizados, desde que respeitadas as
medidas estabelecidas em protocolo sanitário estabelecidos pelo Governo
do Estado do Ceará.
Seção IV
Das regras específicas aplicáveis a eventos festivos e sociais.
Art. 10. Os eventos festivos, sociais e corporativos, públicos ou privados,
abertos ou fechados, poderão ser realizados sem restrição quanto à
ocupação, observada a capacidade máxima do ambiente.
§ 1º Os eventos de que trata o caput, deste artigo, poderão ocorrer desde
que tenham controle de acesso e o público utilize máscara de proteção,
ficando o ingresso condicionado à exigência do passaporte sanitário, nos
termos do art. 11, deste Decreto, notadamente do seu § 2º.
§ 2º Além do disposto neste artigo, os eventos deverão obedecer as
medidas sanitárias estabelecidas em protocolo geral e setorial definidos
pela Secretaria da Saúde do Município, ficando submetidos à fiscalização
das autoridades sanitárias.
Seção V
Do passaporte sanitário
Art. 11. O ingresso de pessoas em eventos de qualquer natureza e porte,
restaurantes, bares, barracas de praia e academias, bem como a realização
por hóspedes de “check in” em hotéis e pousadas condiciona-se à
apresentação de passaporte sanitário, nos termos deste artigo.
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§ 1º Será exigido o passaporte sanitário para o ingresso de usuários,
servidores e colaboradores em órgãos e entidades do setor público
Municipal.
§ 2º O acesso a serviços de ensino, saúde e assistência social será regido
segundo protocolo específico a ser editado pela Secretaria da Saúde do
Município de Uruoca.
§ 3º Constitui passaporte sanitário o comprovante, digital ou em meio
físico, que ateste que seu portador completou o esquema vacinal contra a
Covid-19, observado o seguinte:
I - a partir do dia 7 de março, serão exigidas as 3 (três) doses da vacina
para ingresso em eventos de qualquer natureza por pessoas com idade
igual ou superior a 18 (dezoito) anos;
II – a partir do dia 21 de março, para as demais atividades onde o
passaporte é obrigatório, serão exigidas as 3 (três) doses de vacina para
ingresso por pessoas com idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos.
§ 3º Para fins deste artigo, constituirá o passaporte sanitário tanto o
comprovante físico de vacinação quanto o comprovante de vacinação
digital emitido no sítio da Secretaria da Saúde do Estado, pelo aplicativo
Ceará App, do Governo do Estado, pelo Conecte Sus, do Ministério da
Saúde, ou por outra plataforma digital para esse fim.
§ 4º Os estabelecimentos cujo acesso condiciona-se à apresentação de
passaporte sanitário estão dispensados de observar o distanciamento
social e as restrições de horário de funcionamento,
§ 5º A exigibilidade do passaporte sanitário não dispensa o cumprimento
pelos estabelecimentos das outras medidas exigidas em protocolo
sanitário, notadamente o uso obrigatório de máscaras.
§ 6º O disposto neste artigo abrange os restaurantes em hotéis e
shoppings, neste último caso apenas quanto àqueles situados em
ambientes fechados, ficando excluídos da restrição os estabelecimentos
cujos serviços sejam prestados em praça de alimentação sem espaço físico
privativo.
§ 7º Os estabelecimentos obrigados a cobrar o passaporte sanitário
deverão estender a exigência a seus trabalhadores e colaboradores.
§ 8º O passaporte sanitário não será exigido como condição de acesso aos
estabelecimentos por menores de 12 (doze) anos ou por aqueles que, por
razões médicas reconhecidas em atestado médico, não puderem se
vacinar.
§ 9º Os estabelecimentos, na checagem do passaporte sanitário, deverão
confirmar a identidade do seu portador, exigindo-lhe, para tanto, a
apresentação de documento de identificação com foto.
§ 10. Os demais estabelecimentos que, nos termos deste Decreto, tenham
restrição na capacidade de atendimento poderão ampliá-la até a sua
totalidade, desde que exijam o passaporte sanitário para ingresso no local
pelo público, seus trabalhadores e colaboradores.
§ 11. Os estabelecimentos que optarem pela totalidade da capacidade,
mediante exigência do passaporte sanitário, nos termos do §10, deste
artigo, deverão comunicar a opção aos órgãos de fiscalização da saúde.
§ 12. O promotor ou responsável pelo evento deverá reter cópia do
atestado previsto no 8º, deste artigo, e encaminhá-la à autoridade
sanitária.
Seção VI
Das medidas gerais sanitárias
Art. 12. As atividades econômicas autorizadas observarão as seguintes
medidas de controle à disseminação da Covid -19, sem prejuízo de outras
definidas em protocolos sanitários:
I – restaurantes, inclusive em hotéis;
a) exigência do passaporte sanitário;
b) estímulo para que os estabelecimentos, inclusive restaurantes, busquem
se certificar com o Selo Lazer Seguro, emitido pela Sesa.
II – hotéis, pousadas e afins:
a) limitação, para o setor de hotelaria e pousadas, do uso dos
apartamentos e quartos ao máximo de 03 (três) adultos ou 02 (dois)
adultos com 03 (três) crianças.
III – comércio de rua: realização do controle eletrônico nas entradas
principais dos shoppings informando, através de painéis, a quantidade
máxima permitida e a quantidade de pessoas naquele momento no local.
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CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

EMPREENDEDORISMO E RENDA, que se realizará no dia 14 de
Março de 2022.

Art. 13. Como forma de enfrentamento a Pandemia da covid-19, ficam
excepcionalmente autorizada a Secretaria Municipal de Saúde a requerer
a remoção de servidores pertencentes aos quadros de servidores públicos
do Município de Uruoca, tantos quantos forem necessários ao
atendimento dos serviços públicos enquanto perdurarem os efeitos do
isolamento rígido no âmbito municipal.

Art. 2º Conceder ao referido servidor 01 (uma) diária no valor unitário de
R$ 200,00 (duzentos reais) totalizando R$ 200,00 (duzentos reais) e
autorizar a Tesouraria da Prefeitura Municipal de Uruoca a efetuar o
pagamento.

Art. 14. Continua determinado, com fundamentação no disposto no inciso
XIII, do Art. 9º, da Lei Orgânica Municipal, o requerimento de auxílio
das forças policiais para o cumprimento das determinações dispostas
nesse Decreto.

Art. 4º Esta portaria entrará em vigor e será publicada nesta data,
revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º Esta despesa ocorrerá por conta da verba do orçamento vigente.

MARCELO FERREIRA GOMES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA GESTÃO PÚBLICA

Art. 15. As disposições deste Decreto serão fiscalizadas por autoridades
da Secretaria de Saúde, bem como pela Comissão de enfrentamento à
Covid-19, de forma concorrente com os demais órgãos estaduais
competentes, ficando o infrator sujeito à devida responsabilização civil,
administrativa e penal.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
PORTARIA SEDUC Nº 010, DE 11 DE MARÇO DE 2022

Art. 16. As pessoas notificadas pela Secretaria Municipal da Saúde, pela
Vigilância em Saúde, bem como pela Comissão de enfrentamento a
Covid-19, deverão permanecer em isolamento social em suas respectivas
residências, em razão do dever especial de confinamento, previsto no art.
1º, deste Decreto, sob pena da incidência de multa no valor de até R$
500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de outras sanções administrativas,
cíveis e criminais.
Art. 17. O estabelecimento comercial que descumprir os termos deste
Decreto, bem como os que já foram notificados e que reincidirem no
descumprimento serão punidos com pena de multa no valor de até R$
2.000,00 (dois mil reais).

CONSIDERANDO a condição de auxiliar de confiança do Prefeito, no
exercício da coordenação dos serviços de sua secretaria, de que trata o
Art. 94, §1º, I da LOMU;
CONSIDERANDO o pagamento de diferença salarial, que institui como
maneira necessária, a publicação de portaria para os fins a que se destina
o valor devido;
O Secretário Francisco das Chagas Pereira, no uso de suas atribuições
legais.
RESOLVE:

Art. 18. Ratifica-se, para os efeitos legais, a situação de emergência
declarada no Decreto Municipal nº. 009/2020, de 18 de março de 2020.
Art. 19. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as demais disposições em contrário.
Uruoca, Ceará, em 14 de março de 2022. Edifício Chico Eudes, 64 Anos
de Emancipação Política.
JAN KENNEDY PAIVA AQUINO
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA DA GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA SEGEP Nº 018, 14 DE MARÇO DE 2022
CONSIDERANDO
a
necessidade
de
que
seja
efetuada
viagem/deslocamento da sede de Uruoca – CE à cidade de Fortaleza –
CE, objetivando tratar de assuntos relacionados a execução do Projeto
“Concessão de Vale – Gás às Famílias Cearenses Vulnerabilizadas” –
para o ano 2022, que acontecerá no dia 15 de março de 2022, na Sede da
Secretaria de Proteção Social - SPS, Localizada na Rua Soriano
Albuquerque, nº 230, Joaquim Távora – Fortaleza – CE.
O Ordenador de Despesas do Fundo Municipal da Gestão Pública, no uso
de suas atribuições legais e amparado no art. 1º e 2º do Decreto nº
007/2017.

Art. 1º Pagar diferença salarial a Sra. MARIA ANTONIA DE FARIAS,
inscrito no CPF Nº 000.263.843-61, ocupante no cargo de
COORDENADORA PEDAGOGICA, referente à quantia de R$ 895,82
(OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS
CENTAVOS), para fins de valores devidos no mês anterior ao período
laborativo.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor e será publicada nesta data,
revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE.
COMUNIQUE-SE.
E CUMPRA-SE.
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

PORTARIA SEDUC Nº 011, DE 11 DE MARÇO DE 2022.
CONSIDERANDO a condição de auxiliar de confiança do Prefeito, no
exercício da coordenação dos serviços de sua secretaria, de que trata o
Art. 94, §1º, I da LOMU;
CONSIDERANDO o pagamento de diferença salarial, que institui como
maneira necessária, a publicação de portaria para os fins a que se destina
o valor devido;

RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor LAERCIO GOMES DE ALBUQUERQUE,
residente na Av. João Batista Vasconcelos, S/N, Distrito de Campanário,
ocupante do Cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO,

O Secretário Francisco das Chagas Pereira, no uso de suas atribuições
legais.
RESOLVE:
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Art. 1º Pagar diferença salarial ao Sr. OTAVIO SALES PEREIRA,
inscrito no CPF Nº 026.725.343-57, ocupante no cargo de
COORDENADOR PEDAGOGICO, referente à quantia de R$ 626,18
(SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS),
para fins de valores devidos no mês anterior ao período laborativo.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor e será publicada nesta data,
revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE.
COMUNIQUE-SE.
E CUMPRA-SE.
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
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(SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA
CENTAVOS), para fins de valores devidos no mês anterior ao período
laborativo.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor e será publicada nesta data,
revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE.
COMUNIQUE-SE.
E CUMPRA-SE.
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
PORTARIA AEP Nº 265/2021
PORTARIA SEDUC Nº 014, DE 11 DE MARÇO DE 2022.

PORTARIA SEDUC Nº 012, DE 11 DE MARÇO DE 2022.
CONSIDERANDO a condição de auxiliar de confiança do Prefeito, no
exercício da coordenação dos serviços de sua secretaria, de que trata o
Art. 94, §1º, I da LOMU;
CONSIDERANDO o pagamento de diferença salarial, que institui como
maneira necessária, a publicação de portaria para os fins a que se destina
o valor devido;
O Secretário Francisco das Chagas Pereira, no uso de suas atribuições
legais.

CONSIDERANDO a condição de auxiliar de confiança do Prefeito, no
exercício da coordenação dos serviços de sua secretaria, de que trata o
Art. 94, §1º, I da LOMU;
CONSIDERANDO o pagamento de diferença salarial, que institui como
maneira necessária, a publicação de portaria para os fins a que se destina
o valor devido;
O Secretário Francisco das Chagas Pereira, no uso de suas atribuições
legais.
RESOLVE:

RESOLVE:
Art. 1º Pagar diferença salarial a Sra. QUININA MARIA ARAUJO
GUALBERTO, inscrito no CPF Nº 011.428.913-13, ocupante no cargo de
DIRETORA ESCOLAR, referente à quantia de R$ 660,95
(SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E NOVENTA E CINCO
CENTAVOS), para fins de valores devidos no mês anterior ao período
laborativo.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor e será publicada nesta data,
revogadas as disposições em contrário.

Art. 1º Pagar diferença salarial ao Sr. EXPEDITO ARRUDA DE
VASCONCELOS NETO, inscrito no CPF Nº 063.213.113-67, ocupante
no cargo de DIRETOR ESCOLAR, referente à quantia de R$ 624,90
(SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA
CENTAVOS), para fins de valores devidos no mês anterior ao período
laborativo.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor e será publicada nesta data,
revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE.
COMUNIQUE-SE.
E CUMPRA-SE.

REGISTRE-SE.
COMUNIQUE-SE.
E CUMPRA-SE.
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
PORTARIA AEP Nº 265/2021

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
PORTARIA AEP Nº 265/2021
PORTARIA SEDUC Nº 015, DE 11 DE MARÇO DE 2022.

PORTARIA SEDUC Nº 013, DE 11 DE MARÇO DE 2022.
CONSIDERANDO a condição de auxiliar de confiança do Prefeito, no
exercício da coordenação dos serviços de sua secretaria, de que trata o
Art. 94, §1º, I da LOMU;
CONSIDERANDO o pagamento de diferença salarial, que institui como
maneira necessária, a publicação de portaria para os fins a que se destina
o valor devido;
O Secretário Francisco das Chagas Pereira, no uso de suas atribuições
legais.

CONSIDERANDO a condição de auxiliar de confiança do Prefeito, no
exercício da coordenação dos serviços de sua secretaria, de que trata o
Art. 94, §1º, I da LOMU;
CONSIDERANDO o pagamento de diferença salarial, que institui como
maneira necessária, a publicação de portaria para os fins a que se destina
o valor devido;
O Secretário Francisco das Chagas Pereira, no uso de suas atribuições
legais.
RESOLVE:

RESOLVE:
Art. 1º Pagar diferença salarial a Sra. RUTH TEIXEIRA MOREIRA,
inscrito no CPF Nº 055.953.76384, ocupante no cargo de
COORDENADORA PEDAGOGICA, referente à quantia de R$ 624,90

Art. 1º Pagar diferença salarial a Sra. FRANCISCA CARLIANA
ARAUJO ANDRADE, inscrito no CPF Nº 027.056.363-66, ocupante no
cargo de COORDENADORA PEDAGOGICA, referente à quantia de R$
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635,36 (SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS
CENTAVOS), para fins de valores devidos no mês anterior ao período
laborativo.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor e será publicada nesta data,
revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE.
COMUNIQUE-SE.
E CUMPRA-SE.
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Art. 2º Esta portaria entrará em vigor e será publicada nesta data,
revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE.
COMUNIQUE-SE.
E CUMPRA-SE.
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
PORTARIA AEP Nº 265/2021

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
PORTARIA AEP Nº 265/2021

CHEFIA DE RECURSOS HUMANOS E
DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL

PORTARIA SEDUC Nº 016, DE 11 DE MARÇO DE 2022.
CONVOCAÇÃO PÚBLICA 012/2022
CONSIDERANDO a condição de auxiliar de confiança do Prefeito, no
exercício da coordenação dos serviços de sua secretaria, de que trata o
Art. 94, §1º, I da LOMU;
CONSIDERANDO o pagamento de diferença salarial, que institui como
maneira necessária, a publicação de portaria para os fins a que se destina
o valor devido;
O Secretário Francisco das Chagas Pereira, no uso de suas atribuições
legais.
RESOLVE:
Art. 1º Pagar diferença salarial a Sra. JOELIA MATOS DE ARAUJO,
inscrito no CPF Nº 924.864.523-20, ocupante no cargo de DIRETORA
ESCOLAR, referente à quantia de R$ 629,14 (SEISCENTOS E VINTE E
NOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS), para fins de valores
devidos no mês anterior ao período laborativo
.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor e será publicada nesta data,
revogadas as disposições em contrário.

O Governo Municipal de Uruoca, através da Chefia de Recursos
Humanos e Desenvolvimento de Pessoal, devidamente representada neste
ato por sua Chefe, que no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com os Editais Nº 002/2022-AEP, para composição de
banco de Recursos Humanos de servidores para atender as necessidades
temporárias das atividades da Secretaria da Educação. RESOLVE
CONVOCAR, os candidatos aprovados, abaixo relacionados, a se
fazerem presentes, nas datas dos dias 15 e 16 de março de 2022 (Terçafeira e Quarta-feira), das 08hrs às 11:30 hrs e das 14hrs às 17hrs na
Chefia de Recursos Humanos e Desenvolvimento de Pessoal, localizada
na Prefeitura Municipal de Uruoca, situada à Rua João Rodrigues, Nº 173,
Centro, Uruoca-CE.
NUTRICIONISTA ESCOLAR
NOME
ISAAC
VANDERSON
LOPES RODRIGUES

LOTAÇÃO
SEDE

CARGO
NUTRICIONISTA
ESCOLAR

SECRETÁRIO ESCOLAR
REGISTRE-SE.
COMUNIQUE-SE.
E CUMPRA-SE.
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
PORTARIA AEP Nº 265/2021

NOME
GENOVEVA ALVES
DE SOUZA

LOTAÇÃO
PARACUÁ

CARGO
SECRETÁRIO
ESCOLAR

PEDRO HENRIQUE
SOUZA DA COSTA

PARACUÁ

SECRETÁRIO
ESCOLAR

LOTAÇÃO
SEDE

CARGO
MOTORISTA D

SEDE

MOTORISTA D

CAMPANÁRIO

MOTORISTA D

CAMPANÁRIO

MOTORISTA D

CAMPANÁRIO

MOTORISTA D

CAMPANÁRIO

MOTORISTA D

CAMPANÁRIO

MOTORISTA D

PORTARIA SEDUC Nº 017, DE 11 DE MARÇO DE 2022.
CONSIDERANDO a condição de auxiliar de confiança do Prefeito, no
exercício da coordenação dos serviços de sua secretaria, de que trata o
Art. 94, §1º, I da LOMU;
CONSIDERANDO o pagamento de diferença salarial, que institui como
maneira necessária, a publicação de portaria para os fins a que se destina
o valor devido;
O Secretário Francisco das Chagas Pereira, no uso de suas atribuições
legais.
RESOLVE:
Art. 1º Pagar diferença salarial a Sra. IARA MOREIRA FIRMINO,
inscrito no CPF Nº 600.946.083-26, ocupante no cargo de AUXILIAR
DE SERVIÇOS GERAIS, referente à quantia de R$ 361,72
(TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SETENTA E DOIS
CENTAVOS), para fins de valores devidos no mês anterior ao período
laborativo.

MOTORISTA D
NOME
ZIFIRINO
MARTINS
DOS
SANTOS
EDIELSO ALMADA
DELIMA
REGINALDO
ALVES FERREIRA
LUCIVALDO
FERREIRA GOMES
CLÉCIO ARAÚJO
DE LIMA
MARCOS
ANTONIO
VASCONCELOS
MANOEL
BEZERRA
FONTENELE
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MARIA TAMIRES VASCONCELOS MOREIRA
CHEFE DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO DE
SETOR PESSOAL
PORTARIA Nº 208/2021

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
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O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE URUOCA, Estado do Ceará, no uso
das atribuições legais,
CONSIDERANDO o art. 37, II, da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO os dispositivos legais previstos na Lei Municipal n°.
201/2017, de 17 de fevereiro de 2017.
RESOLVE:

AVISO DE LICITAÇÃO
O município de Uruoca-CE, através da CPL torna público a TP de Nº
0022401.2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
REFORMA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL,
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS, DO MERCADO
PUBLICO DE CAMPANARIO, REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA
ESPORTIVA ANTONIO CAVALCANTE DIAS E CONSTRUÇÃO DE
UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE COCÓ NO MUNICIPIO DE
URUOCA-CE. Abertura dia 29 de março de 2022, às 08:00 horas, na Sala
de Licitações da Prefeitura Municipal de Uruoca, situada no edifício José
Alexandro Silva dos Santos, Anexo I, localizada na Rua Pessoa Anta,
410, Centro, Uruoca-CE. Informações: pmulicitacao@hotmail.com.
SONIA REGIA ALBUQUERQUE SILVEIRA
PRESIDENTE DA CPL
AVISO DE LICITAÇÃO
O município de URUOCA-CE, através da CPL, torna público o Edital do
Pregão Eletrônico N° 0061602.2022. Objeto: AQUISIÇÃO DE CALÇAS
PARA FARDAMENTOS ESCOLARES PERSONALIZADOS PARA
USO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO
DE URUOCA-CE. Abertura da sessão pública virtual será dia 24 de
março de 2022, às 08h00min (Horário de Brasília) através do site:
http://www.bll.org.br Informações: pmulicitacao@hotmail.com
SONIA REGIA ALBUQUERQUE SILVEIRA
PREGOEIRA DA CPL
AVISO DE LICITAÇÃO
O município de URUOCA-CE, através da CPL, torna público o Edital do
Pregão Eletrônico N° 0050301.2022. Objeto: CONTRATAÇÃO DE
PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONFECÇÃO
DE PROTESE DENTARIA TOTAL E PROTESE DENTARIA
PARCIAL REMOVIVEL, INCLUINDO O MATERIAL PARA A
FABRICAÇÃO, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO
MUNICIPIO DE URUOCA-CE. Abertura da sessão pública virtual será
dia 24 de março de 2022, às 10h00min (Horário de Brasília) através do
site: http://www.bll.org.br Informações: pmulicitacao@hotmail.com
SONIA REGIA ALBUQUERQUE SILVEIRA
PREGOEIRA DA CPL

Art. 1o Nomear o (a) senhor(a) MARIA TAMARA DE VASCONCELOS
MOREIRA para exercer o cargo de ASSESSOR EXECUTIVO, com
simbologia DAS – II, vinculado diretamente a SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAÚDE, órgão da estrutura administrativa pertencente
ao Poder Executivo, conforme disposição contida na Lei Municipal n°.
201/2017, de 17 de fevereiro de 2017.
Art. 2º Designar o (a) senhor(a) MARIA TAMARA DE
VASCONCELOS MOREIRA, servidora pública municipal, para exercer
as funções de supervisão, execução e fiscalização nos contratos
administrativos celebrados no âmbito da Secretaria Municipal da Saúde,
órgão vinculado ao Município de Uruoca, exceto naqueles pertencentes à
área de engenharia.
Art. 3º A senhor(a) MARIA TAMARA DE VASCONCELOS
MOREIRA, no tocante aos contratos, celebrados no âmbito de sua
atuação, passará a desempenhas as seguintes atribuições:
- Planejar a execução do contrato, conhecer as tarefas que deverá realizar
naquele contrato e se preparar para elas programando, por exemplo, o
prazo, como e com a ajuda de quem irá para executá-las;
- Conhecer em detalhes o objeto do contrato, para que possa aferir com
precisão se o objeto foi entregue ou prestado conforme especificado no
edital ou no próprio contrato;
- Transformar e formalizar toda e qualquer negociação e planejamento no
processo administrativo aberto para a contratação, pois o processo de
contratação é de natureza formal e a documentação servirá como um
histórico do contrato, contendo explicações, justificativas que poderão
inclusive no futuro ser solicitada por órgãos de controle;
- Anexar ao processo de contratação e-mails, contatos telefônicos que
foram importantes nesse processo, para que se possa compreender
futuramente como elas ocorreram;
- Fiscalizar a fiel execução no recebimento do bem ou da prestação do
serviço objeto do ajuste;
- Tomar todas as medidas cabíveis, inclusive, comunicar a chefia ou
mesmo a Controladoria Interna do Município, nas hipóteses de má
execução contratual;
- Consultará a Procuradoria Jurídica, se necessário for, nas questões
relevantes previstas no ajuste;
- Apor sua assinatura atestando a execução dos serviços contratados;
- Exercer outras atribuições necessárias a execução contratual.
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Uruoca, Ceará, em 10 de março de 2022; Edifício Chico Eudes, 64 Anos
de Emancipação Política.

REPUBLICAÇÃO

JAN KENNEDY PAIVA AQUINO
PREFEITO MUNICIPAL DE URUOCA

PORTARIA AEP Nº 076/2022, URUOCA/CE DE 10 DE MARÇO DE
2022.(*)

(*) REPUBLICAÇÃO da portaria nº. 076/2022, de 10 de março de 2022,
por ter constado incorreção, quanto ao original da edição DOE-UR. Ano
V/ Nº 055/ Uruoca-Ceará/ página 01/ Publicação: Quinta-feira, 10 de
Março de 2022/Circulação: Quinta-feira, 10 de março de 2022.

Dispõe sobre a nomeação de cargo em comissão de livre nomeação e
exoneração e designação para exercer as funções de fiscal de contratos,
conforme estabelece a Lei Municipal n°. 201/2017, de 17 de fevereiro de
2017.
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PODER LEGISLATIVO
Não há publicações nesta edição

PUBLICAÇÕES DIVERSAS
Não há publicações nesta edição
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