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PODER EXECUTIVO 
 

GABINETE DO PREFEITO 

 

 ATO Nº 1828/2014 – GP – O PREFEITO MUNI-
CIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. 
RESOLVE nomear, nos termos do art. 11, item II da Lei nº 
6.794, de 27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Município 
de Fortaleza, publicado no DOM nº 9.526 – Suplemento de 
02.01.1991, RAFAELA TAVARES DOS SANTOS, para exercer 
o cargo em comissão de Suporte de Atividades Técnicas, sim-
bologia DNI-1, da Célula de Gestão Administrativa, da Coorde-
nadoria Administrativo-Financeira, integrante da estrutura  
administrativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, constante do Quadro Permanente – Anexo II – 
Cargos em Comissão, a partir de 07.04.2014. GABINETE DO 
PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 01 de setembro 
de 2014. Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra – PREFEITO 
DE FORTALEZA. Philipe Theophilo Nottingham – SECRE-
TÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 
GESTÃO.  

*** *** *** 
 

 ATO Nº 1829/2014 – GP – O PREFEITO MUNI-
CIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. 
RESOLVE tornar nulo e sem efeito Ato nº 1075/2014-GP, pu-
blicado no DOM de nº 15.316, datado de 11.07.2014, que de-
signou como Membro de Apoio, MARIA LIDIVÂNIA DOS SAN-
TOS, lotada na Central de Licitações, integrante da estrutura 
administrativa da Procuradoria Geral do Município. GABINETE 
DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 01 de se-
tembro de 2014. Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra – PRE-
FEITO DE FORTALEZA. Philipe Theophilo Nottingham – 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇA-
MENTO E GESTÃO.  

*** *** *** 
 

 ATO Nº 1830/2014 – GP – O PREFEITO MUNI-
CIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. 
RESOLVE, nos termos do art. 43, da Lei nº 6.794, de 
27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Município de Forta-
leza, publicado no DOM nº 9.526 – Suplemento de 02.01.1991, 
designar PAOLA BRAGA DE MEDEIROS, Secretário Executi-
vo, simbologia S-2, para responder cumulativamente como 
Secretário, simbologia S-1, integrante da estrutura administrati-
va da Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza, no impedi-
mento temporário do titular que encontra-se de férias no perío-
do de 04.09.2014 à 03.10.2014. GABINETE DO PREFEITO 
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 01 de setembro de 2014. 
Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra – PREFEITO DE FOR-
TALEZA. 

*** *** *** 
 

 ATO Nº 1831/2014 – GP – O PREFEITO MUNI-
CIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. 
RESOLVE, nos termos do art. 43, da Lei nº 6.794, de 
27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Município de Forta-
leza, publicado no DOM nº 9.526 – Suplemento de 02.01.1991, 
designar RAIMUNDO EDUARDO SILVEIRA FONTENELE, 
Coordenador Especial da Assessoria Técnica de Desenvolvi-

mento Econômico, simbologia DG-1, para responder cumulati-
vamente como Secretário, simbologia S-1, integrante da estru-
tura administrativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, no impedimento temporário do titular que encontra-
se de férias no período de 04.09.2014 à 03.10.2014. GABINE-
TE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 01 de 
setembro de 2014. Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra – 
PREFEITO DE FORTALEZA. 

*** *** *** 
 

 ATO Nº 1832/2014 – GP – O PREFEITO MUNI-
CIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. 
RESOLVE, nos termos do art. 43, da Lei nº 6.794, de 
27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Município de Forta-
leza, publicado no DOM nº 9.526 – Suplemento de 02.01.1991, 
designar MARCOS CAVALCANTI, Coordenador da Assessoria 
Técnica, simbologia DNS-1, para responder cumulativamente 
como Secretário Executivo, simbologia S-2, integrante da estru-
tura administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento, 
Orçamento e Gestão, no impedimento temporário do titular que 
encontra-se de férias no período de 08.09.2014 à 07.10.2014. 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 
01 de setembro de 2014. Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra 
– PREFEITO DE FORTALEZA. Philipe Theophilo                  
Nottingham – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJA-
MENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. 

*** *** *** 
 

 PORTARIA Nº 0666/2014 – GP – O PREFEITO 
MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições 
legais. RESOLVE nomear, nos termos do art. 11, item II da Lei 
nº 6.794, de 27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Muni-
cípio de Fortaleza, publicado no DOM nº 9.526 – Suplemento 
de 02.01.1991, VANEZA FERREIRA ARAUJO, para exercer o 
cargo em comissão de Gerente, simbologia DNS-2, da Gerên-
cia de Projetos, integrante da estrutura administrativa da Fun-
dação de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza, constan-
te do Quadro Permanente – Anexo II – Cargos em Comissão, a 
partir de 05.03.2014. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, em 01 de setembro de 2014. Roberto Cláu-
dio Rodrigues Bezerra – PREFEITO DE FORTALEZA. Phili-
pe Theophilo Nottingham – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. Francisca 
Eliana Gomes dos Santos – PRESIDENTA DA HABITAFOR.  

*** *** *** 
 
 TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO - O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO GABINETE 
DO PREFEITO, Christian Ferreira Melo, no uso de suas atribui-
ções legais, resolve, com fundamento no art. 24, II, da Lei nº 
8.666/93, RATIFICAR o resultado do Procedimento de Dispen-
sa de Licitação, cadastrado sob o nº 0030508/2014, o qual tem 
por objeto a aquisição de 07 extintores veiculares - com carga 
de Pó ABC, capacidade para 1 KG, capacidade extintora 1A: 
5BC e validade de 05 (cinco) anos, por meio da contratação da 
Empresa R e L Extintores (Razão Social R. de Araújo - ME), 
inscrita no CNPJ sob o nº 08.020.944/0001-32, com sede na 
Av. dos Expedicionários, 11115, Mondubim, CEP nº 60.760-
000, Fortaleza - CE, totalizando o valor de R$ 490,00 (quatro-
centos e noventa reais). Destarte, homologa-se o objeto da 
contratação em favor da empresa acima indicada. Cientifique-
se a interessada, atentando que sejam observadas as prescri-
ções legais pertinentes. Fortaleza, 29 de agosto de 2014.  
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ROBERTO CLÁUDIO RODRIGUES BEZERRA 

Prefeito de Fortaleza 
 

GAUDÊNCIO GONÇALVES DE LUCENA 
                             Vice–Prefeito de Fortaleza 

SECRETARIADO 

 
FRANCISCO JOSÉ QUEIROZ MAIA FILHO 
Secretário Chefe de Gabinete do Prefeito 

 
PRISCO RODRIGUES BEZERRA 
Secretário Municipal de Governo 

 
JOSÉ LEITE JUCÁ FILHO 

Procurador Geral do Município 
 

VICENTE FERRER AUGUSTO GONÇALVES 
Secretário da Controladoria e Transparência 

 
FRANCISCO JOSÉ VERAS DE ALBUQUERQUE 
Secretário Municipal de Segurança Cidadã 

 
JURANDIR GURGEL GONDIM FILHO 
Secretário Municipal de Finanças  

 
PHILIPE THEOPHILO NOTTINGHAM 
Secretário Municipal de Planejamento,         

Orçamento e Gestão 
 

JOAQUIM ARISTIDES DE OLIVEIRA 
Secretário Municipal de Educação 

 
Mª DO PERPETUO SOCORRO MARTINS  

BRECKENFELD 
Secretária Municipal de Saúde 

 
 

PATRÍCIA Mª ALENCAR M. DE MACÊDO 
Secretário Municipal Extraordinário da 

Copa 
 

SAMUEL ANTÔNIO SILVA DIAS 
Secretário Municipal de Infraestrutura 

 
LUIZ ALBERTO ARAGÃO SABÓIA 

Secretário Municipal de Conservação e        
Serviços Públicos 

 
MÁRCIO EDUARDO E LIMA LOPES 

Secretário Municipal de Esporte e Lazer 

ROBINSON PASSOS DE CASTRO E SILVA 
Secretário Municipal de Desenvolvimento 

Econômico 

Mª ÁGUEDA PONTES CAMINHA MUNIZ 
Secretária Municipal de Urbanismo e Meio 

Ambiente 
 

JOÃO SALMITO FILHO 
Secretário Municipal de Turismo de Fortaleza 

CLÁUDIO RICARDO GOMES DE LIMA 
Secretário Municipal de Trabalho,   
 Desenvolvimento Social e Combate                            

à Fome 

 

KARLO MEIRELES KARDOZO 
Secretário Municipal de Cidadania e Direitos 

Humanos 

FRANCISCO GERALDO DE MAGELA   
 LIMA FILHO 

Secretário Municipal de Cultura de Fortaleza 

GUILHERME TELES GOUVEIA NETO 
Secretário Regional I    

 
CLÁUDIO NELSON ARAÚJO BRANDÃO 

Secretário Regional II  
 

MARIA DE FÁTIMA VASCONCELOS CANUTO 
Secretário Regional III 

 
FRANCISCO AIRTON MORAIS MOURÃO 

Secretário Regional IV 
 

LUIZ EDUARDO MATOS MENDES 
Secretário Regional V 

 
RENATO CÉSAR PEREIRA LIMA 

Secretário Regional VI 

RICARDO PEREIRA SALES 
Secretário Regional do Centro 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL  
DE GOVERNO 

COORDENADORIA DE ATOS E 
PUBLICAÇÕES OFICIAIS 
RUA SÃO JOSÉ Nº 01 - CENTRO 

FONE/FAX: (0XX85) 3105.1002 
FORTALEZA-CEARÁ - CEP: 60.060-170 

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO 
AV. JOÃO PESSOA, 4180 - DAMAS 

FONE: (0XX85) 3452.1746 
FONE/FAX: (0XX85) 3101.5320  

FORTALEZA - CEARÁ 
CEP: 60.425-680 

 
 
Christian Ferreira Melo - SECRETÁRIO - EXECUTIVO DO 
GABINETE DO PREFEITO. (REPUBLICADO POR INCORRE-
ÇÃO). 

 

CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA                 
MUNICIPAL DE FORTALEZA 

 

AVISO DE IMPUGNAÇÃO 
 
PROCESSO: RDC Presencial nº 003/2014. 
ORIGEM: Secretaria Municipal da Educação – SME. 
OBJETO: Contratação de empresa(s) especializada(s) com fins 

à execução dos serviços de ampliação e reforma de 
06(seis) Escolas de Tempo Integral e a construção de 
01 (um) Academia do Professor do Município de For-
taleza-Ce, localizadas nas áreas de abrangência das 
Secretarias Regionais I a VI, conforme descrito neste 
termo, de acordo com as especificações contidas 
neste edital e seus anexos. 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Maior desconto (por lote). 
MODO DE DISPUTA: Aberto. 
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário. 
 
 A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTA-
LEZA | CPL, torna público para conhecimento dos licitantes e 
demais interessados, que as empresas: TARCON ENGENHA-
RIA, PROJETOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA/ASTRO 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, apresentaram IMPUG-
NAÇÕES aos termos do edital do Pregão em epígrafe. Maiores 
informações encontram-se à disposição em sua sede situada 
na Rua do Rosário, 77, Centro – Ed. Comte. Vital Rolim – So-
breloja e Terraço - Fortaleza (CE) ou através do telefone: (85) 
3452.3477 | CPL. Fortaleza – CE, 09 de setembro de 2014. 
Geovânia Sabino Machado - PRESIDENTE DA CPL. 

*** *** *** 
 

AVISO DE DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO 
 
PROCESSO: Concorrência Pública nº 012/2014. 
ORIGEM: Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEINF. 

OBJETO: A presente licitação tem como objeto a contratação 
de empresa para execução de obras de reforma, 
ampliação e requalificação do edifício sede da Câ-
mara Municipal de Fortaleza – Etapa 2, de acordo 
com as especificações contidas neste edital e seus 
anexos. 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço. 
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário. 
 
 A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTA-
LEZA – CE, torna público para conhecimento dos licitantes e 
demais interessados, que NÃO FOI DADO PROVIMENTO a 
IMPUGNAÇÃO, apresentada pela empresa: ASTRO CONS-
TRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. O referido pedido e decisão 
encontram-se à disposição em sua sede situada na Rua do 
Rosário, 77, Centro – Ed. Comte. Vital Rolim – Sobreloja e 
Terraço - Fortaleza (CE). Maiores informações pelo telefone: 
(85) 3452.3477 | CPL. Fortaleza-CE, 09 de setembro de 2014. 
Geovânia Sabino Machado - PRESIDENTE DA CPL. 

*** *** *** 
 

AVISO DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 206/2014. 
ORIGEM: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços 

Públicos – SCSP. 
OBJETO: Constitui objeto desta licitação a contratação de 

empresa para aquisição de 30 (trinta) motocicletas, 
com 150 cilindradas, zero quilometro, licenciadas e 
emplacadas em Fortaleza – Ceará, 30 (trinta) capa-
cetes e 30 (trinta) bauletos destinados a Secretaria 
Municipal de Conservação e Serviços Públicos 
(SCSP), para uso da fiscalização das Zonas Gerado-
ras de Lixo (ZGL), a qual será realizada em confor-
midade com a legislação e de acordo com as especi-
ficações e quantitativos previstos no Anexo I – Ter-
mo de Referência deste edital.    

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço. 
DA FORMA DE FORNECIMENTO: De forma integral. 
 
 O(A) PREGOEIRO(A) DA COMISSÃO PERMA-
NENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA – CE | CPL, torna público para conhecimento dos 

 

SEGOV 
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licitantes e demais interessados, que a empresa: C. ROLIM 
AUTOS, formulou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, aos ter-
mos do edital do processo em epígrafe. O referido pedido en-
contra-se à disposição em sua sede situada na Rua do Rosá-
rio, 77, Centro – Ed. Comte. Vital Rolim – Sobreloja e Terraço - 
Fortaleza (CE). Maiores informações pelo telefone: (85) 
3452.3477 | CPL. Fortaleza-CE, 09 de setembro de 2014. Gir-
liane Lima de Abreu - PREGOEIRO(A) DA CP. 

*** *** *** 
 

AVISO DE NOVA DATA DE 
ABERTURA DO CERTAME 

 
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 192/2014. 
ORIGEM: Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente – SEUMA 

/ Fundo de Defesa do Meio Ambiente – FUNDEMA. 
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a aquisição de 

veículo tipo Van, na cor branca, zero quilômetro, 
modelo 2014/2015, com capacidade para no mínimo 
15 (quinze) lugares, equipado com sistema de dire-
ção hidráulica, ar condicionado e tacógrafo digital, 
motor movido a óleo diesel com no mínimo 100 CV 
de potência, tração dianteira ou traseira, com rodado 
simples na traseira, com despesas de IPVA, registro, 
licenciamento e emplacamento por conta da empre-
sa licitante, garantia de 01 (um) ano, sem limite de 
quilometragem e serviço de garantia contra quais-
quer defeitos de fabricação pelo período de 12 (do-
ze) meses, com todos os demais itens de fábrica e 
de segurança exigidos por lei, que servirá como Uni-
dade Móvel de Educação Ambiental e atuará nos 
bairros de Fortaleza, de acordo com as especifica-
ções e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de 
Referência deste edital. 

DO TIPO: Menor preço. 
DA FORMA DE FORNECIMENTO: Integral. 
 
 O(A) PREGOEIRO(A) DA COMISSÃO PERMA-
NENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA – CE, torna público para conhecimento dos lici-
tantes e demais interessados, que o referido processo cuja 
data de Abertura das Propostas aconteceria no dia 22 de agos-
to de 2014, às 09h00min. (horário de Brasília) e o início da 
Sessão de Disputa de Lances ocorreria a partir das 14h00min. 
do dia 22 de agosto de 2014 (horário de Brasília), o mesmo 
ocorrerá no dia 16 de setembro de 2014, a Abertura das Pro-
postas às 09h00min. (horário de Brasília) e o início da Sessão 
de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 14h00min. do dia 16 
de setembro de 2014 (horário de Brasília). Maiores informações 
na Central de Licitações | Rua do Rosário, 77, Centro – Ed. 
Comte. Vital Rolim – Sobreloja e Terraço – Fortaleza-CE. Maio-
res informações pelo telefone: (85) 3452.3477 | CPL. Fortaleza-
CE, 09 de setembro de 2014. Maria Adriani de Oliveira Ribei-
ro Marques - PREGOEIRO(A) DA CPL. 

*** *** *** 
 

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA 
 
PROCESSO: Tomada de Preços nº 015/2014. 
ORIGEM: Secretaria Regional II – SR II. 
OBJETO: A presente licitação tem como objeto a construção 

de Quadra Poliesportiva na Comunidade Poço da 
Draga situada na Av. Almirante Tamandaré, esquina 
com a Rua dos Tabajaras - Praia de Iracema, área 
de abrangência da Secretaria Regional II. 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço. 
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário. 
 
 A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTA-
LEZA – CE | CPL, torna público para conhecimento dos licitan-
tes e demais interessados, que diante do manifesto desinteres-
se de participação das empresas, referente a TOMADA DE 
PREÇOS Nº 015/2014 – SR II, resolve declarar a licitação 

DESERTA e devolver o processo ao Órgão, para que sejam 
adotadas as providências cabíveis. Maiores informações en-
contram-se à disposição dos licitantes e demais interessados 
em sua sede situada na Rua do Rosário, 77, Centro – Ed. 
Comte. Vital Rolim – Sobreloja e Terraço - Fortaleza (CE) ou 
através do telefone: (85) 3452.3477 | CPL. Fortaleza (CE), 09 
de setembro de 2014. Geovânia Sabino Machado - PRESI-
DENTE DA CPL. 

*** *** *** 
 

AVISO DE NOVA CONVOCAÇÃO 
 
PROCESSO: Tomada de Preços nº 010/2014. 
ORIGEM: Secretaria Regional IV – SR IV. 
OBJETO: A presente licitação tem como objeto a contratação 

de empresa para a execução dos serviços de refor-
ma da Praça da Parangaba localizada na área de 
abrangência da Secretaria Regional IV. 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global. 
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário. 
 
 A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTA-
LEZA – CE | CPL, torna público para conhecimento dos licitan-
tes e demais interessados, que os envelopes contendo a Do-
cumentação de Habilitação e Propostas de Preços serão rece-
bidos no horário compreendido entre 09h30min. as 09h45min. 
do dia 29 de setembro de 2014, e a Sessão de Abertura dos 
envelopes contendo a Documentação de Habilitação e Propos-
tas de Preços ocorrerá no dia 29 de setembro de 2014, às 
09h45min, em sua sede situada na Rua do Rosário, 77, Centro 
– Ed. Comte. Vital Rolim – Sobreloja e Terraço - Fortaleza 
(CE). O NOVO EDITAL em seu texto integral poderá ser lido e 
obtido no endereço eletrônico http://compras.fortaleza.ce.gov. 
br/publico/index.asp, assim como no Portal de Licitações do 
TCM-CE. Maiores informações através do telefone: (85) 
3452.3477 | CPL. Fortaleza (CE), 09 de setembro de 2014. 
Geovânia Sabino Machado - PRESIDENTE DA CPL. 

*** *** *** 
 

AVISO DE NOVA CONVOCAÇÃO 
 
PROCESSO: Tomada de Preços nº 012/2014. 
ORIGEM: Secretaria Regional IV – SR IV. 
OBJETO: A presente licitação tem como objeto a contratação 

de empresa para a execução dos serviços de refor-
ma do Canal do Jardim América localizado entre as 
Avenidas João Pessoa até a Avenida José Bastos, 
na área de abrangência da Secretaria Regional IV. 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global. 
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário. 
 
 A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTA-
LEZA – CE | CPL, torna público para conhecimento dos licitan-
tes e demais interessados, que os envelopes contendo a Do-
cumentação de Habilitação e Propostas de Preços serão rece-
bidos no horário compreendido entre 14h00min. as 14h15min. 
do dia 29 de setembro de 2014, e a Sessão de Abertura dos 
envelopes contendo a Documentação de Habilitação e Propos-
tas de Preços ocorrerá no dia 29 de setembro de 2014, às 
14h15min, em sua sede situada na Rua do Rosário, 77, Centro 
– Ed. Comte. Vital Rolim – Sobreloja e Terraço - Fortaleza 
(CE). O NOVO EDITAL em seu texto integral poderá ser lido e 
obtido no endereço eletrônico http://compras.fortaleza.ce.gov. 
br/publico/index.asp, assim como no Portal de Licitações do 
TCM-CE. Maiores informações através do telefone: (85) 
3452.3477 | CPL. Fortaleza (CE), 09 de setembro de 2014. 
Geovânia Sabino Machado - PRESIDENTE DA CPL. 

*** *** *** 
 

AVISO DE CONVOCAÇÃO 
 
PROCESSO: Pregão Presencial nº 086/2014. 
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ORIGEM: Instituto Dr. José Frota – IJF. 
OBJETO: Constitui objeto desta licitação o registro de preços 

para futuras e eventuais aquisições de material mé-
dico hospitalar (dispositivos de infusão e drenos), 
destinados ao Instituto Doutor José Frota – IJF, aos 
Hospitais da Rede Municipal de Saúde, Secretaria 
Municipal de Saúde (Hospital da Mulher e Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência – SAMU), por um 
período de 12 meses, de acordo com as especifica-
ções e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de 
Referência deste edital. 

DO TIPO: Menor preço. 
DA FORMA DE FORNECIMENTO: Por demanda. 
  
 O(A) PREGOEIRO(A) DA COMISSÃO PERMA-
NENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA – CE, torna público para conhecimento dos lici-
tantes e demais interessados, que o Credenciamento, os Enve-
lopes contendo as Propostas de Preços e Documentação de 
Habilitação serão recebidos no dia 23 de setembro de 2014, no 
horário compreendido entre 13h30min. às 13h45min. na Cen-
tral de Licitações | Rua do Rosário, 77, Centro – Ed. Comte. 
Vital Rolim – Sobreloja e Terraço – Fortaleza-CE, e iniciada a 
Abertura dos Envelopes de Propostas de Preços no dia 23 de 
setembro de 2014 às 13h45min. O edital na íntegra encontra-
se à disposição dos interessados para consulta e aquisição no 
e-compras http://compras.fortaleza.ce.gov.br/publico/index.asp 
na Central de Licitações | Rua do Rosário, 77, Centro – Ed. 
Comte. Vital Rolim – Sobreloja e Terraço – Fortaleza-CE, as-
sim como no Portal de Licitações do TCM-CE. Maiores infor-
mações pelo telefone: (85) 3452.3477 | CPL. Fortaleza-CE, 09 
de setembro de 2014. Alays Andrade Madeira Barros - PRE-
GOEIRO(A) DA CPL. 

*** *** *** 

AVISO DE CONVOCAÇÃO 
 
PROCESSO: Pregão Presencial nº 087/2014. 
ORIGEM: Instituto Dr. José Frota – IJF. 
OBJETO: Constitui objeto desta licitação o registro de preços 

para futuras e eventuais aquisições de medicamen-
tos injetaveis - 01, destinados ao Instituto Doutor Jo-
sé Frota – IJF, aos Hospitais da Rede Municipal de 
Saúde, Secretaria Municipal de Saúde (Hospital da 
Mulher e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
– SAMU), por um período de 12 meses, de acordo 
com as especificações e quantitativos previstos no 
Anexo I – Termo de Referência deste edital. 

DO TIPO: Menor preço. 
DA FORMA DE FORNECIMENTO: Por demanda. 
  
 O(A) PREGOEIRO(A) DA COMISSÃO PERMA-
NENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA – CE, torna público para conhecimento dos lici-
tantes e demais interessados, que o Credenciamento, os Enve-
lopes contendo as Propostas de Preços e Documentação de 
Habilitação serão recebidos no dia 24 de setembro de 2014, no 
horário compreendido entre 13h30min. às 13h45min. na Cen-
tral de Licitações | Rua do Rosário, 77, Centro – Ed. Comte. 
Vital Rolim – Sobreloja e Terraço – Fortaleza-CE, e iniciada a 
Abertura dos Envelopes de Propostas de Preços no dia 24 de 
setembro de 2014 às 13h45min. O edital na íntegra encontra-
se à disposição dos interessados para consulta e aquisição no 
e-compras http://compras.fortaleza.ce.gov.br/publico/index.asp 
na Central de Licitações | Rua do Rosário, 77, Centro – Ed. 
Comte. Vital Rolim – Sobreloja e Terraço – Fortaleza-CE, as-
sim como no Portal de Licitações do TCM-CE. Maiores infor-
mações pelo telefone: (85) 3452.3477 | CPL. Fortaleza-CE, 09 
de setembro de 2014. Alays Andrade Madeira Barros - PRE-
GOEIRO(A) DA CPL. 

*** *** *** 
 

AVISO DE CONVOCAÇÃO 
 
PROCESSO: Pregão Presencial nº 088/2014. 

ORIGEM: Instituto Dr. José Frota – IJF. 
OBJETO: Constitui objeto desta licitação o registro de preços 

para futura e eventual aquisição de medicamento 
(contraste não iônico), destinado ao Instituto Doutor 
José Frota – IJF, por um período de 12 (doze) me-
ses, de acordo com as especificações e quantitativos 
previstos no Anexo I – Termo de Referência deste 
edital. 

DO TIPO: Menor preço. 
DA FORMA DE FORNECIMENTO: Por demanda. 
 
 O(A) PREGOEIRO(A) DA COMISSÃO PERMA-
NENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA – CE, torna público para conhecimento dos lici-
tantes e demais interessados, que o Credenciamento, os Enve-
lopes contendo as Propostas de Preços e Documentação de 
Habilitação serão recebidos no dia 24 de setembro de 2014, no 
horário compreendido entre 13h30min. às 13h45min. na Cen-
tral de Licitações | Rua do Rosário, 77, Centro – Ed. Comte. 
Vital Rolim – Sobreloja e Terraço – Fortaleza-CE, e iniciada a 
Abertura dos Envelopes de Propostas de Preços no dia 24 de 
setembro de 2014 às 13h45min. O edital na íntegra encontra-
se à disposição dos interessados para consulta e aquisição no 
e-compras http://compras.fortaleza.ce.gov.br/publico/index.asp 
na Central de Licitações | Rua do Rosário, 77, - Centro – Ed. 
Comte. Vital Rolim – Sobreloja e Terraço – Fortaleza-CE, as-
sim como no Portal de Licitações do TCM-CE. Maiores infor-
mações pelo telefone: (85) 3452.3477 | CPL. Fortaleza-CE, 09 
de setembro de 2014. Maria Zacarias da Silva - PREGOEI-
RO(A) DA CPL. 

*** *** *** 
 

AVISO DE CONVOCAÇÃO 
 
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 212/2014. 
ORIGEM: Instituto Doutor José Frota – IJF. 
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação o registro de 

preços, para futuras e eventuais aquisições de mate-
rial de laboratório, de acordo com as especificações 
e quantitativos previstos no Anexo I deste edital, por 
um período de 12 meses. 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço. 
DA FORMA DE FORNECIMENTO: Por demanda. 
 
 O(A) PREGOEIRO(A) DA COMISSÃO PERMA-
NENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA – CE, torna público para conhecimento dos lici-
tantes e demais interessados, que do dia 10 de setembro de 
2014 a 24 de setembro de 2014 até às 09h00min.  (horário de 
Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços referentes 
a este Pregão, no Endereço Eletrônico www.licitacoes-
e.com.br. A abertura das Propostas acontecerá no dia 24 de 
setembro de 2014, às 09h00min. (horário de Brasília) e o início 
da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 
4h00min. do dia 24 de setembro de 2014 (horário de Brasília). 
O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados 
para consulta e aquisição, no endereço eletrônico acima men-
cionado, no e-compras http://compras.fortaleza.ce.gov.br/           
publico/index.asp e na Central de Licitações | Rua do Rosário, 
77, Centro – Ed. Comte. Vital Rolim – Sobreloja e Terraço – 
Fortaleza-CE, assim como no Portal de Licitações do TCM-CE. 
Maiores informações pelo telefone: (85) 3452.3477 | CPL. For-
taleza-CE, 09 de setembro de 2014. Raylse Rafaelle Jerôni-
mo Lima - PREGOEIRO(A) DA CPL. 

*** *** *** 
 

AVISO DE CONVOCAÇÃO 
 
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 213/2014. 
ORIGEM: Instituto Doutor José Frota – IJF. 
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação o registro de 

preços, para futuras e eventuais aquisições de medi-
camentos orais e tópicos 03, destinados ao Instituto 
Doutor José Frota – IJF, aos Hospitais da Rede Mu-
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nicipal de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde 
(Hospital da Mulher e Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência – SAMU), de acordo com as especifica-
ções e quantitativos previstos no Anexo I deste edi-
tal. 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço. 
DA FORMA DE FORNECIMENTO: Por demanda. 
 
 O(A) PREGOEIRO(A) DA COMISSÃO PERMA-
NENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA – CE, torna público para conhecimento dos lici-
tantes e demais interessados, que do dia 10 de setembro de 
2014 a 24 de setembro de 2014 até às 09h00min.  (horário de 
Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços referentes 
a este Pregão, no Endereço Eletrônico www.licitacoes-
e.com.br. A abertura das Propostas acontecerá no dia 24 de 
setembro de 2014, às 09h00min. (horário de Brasília) e o início 
da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 
14h00min. do dia 24 de setembro de 2014 (horário de Brasília). 
O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados 
para consulta e aquisição, no endereço eletrônico acima men-
cionado, no e-compras http://compras.fortaleza.ce.gov.br/      
publico/index.asp e na Central de Licitações | Rua do Rosário, 
77, Centro – Ed. Comte. Vital Rolim – Sobreloja e Terraço – 
Fortaleza-CE, assim como no Portal de Licitações do TCM-CE. 
Maiores informações pelo telefone: (85) 3452.3477 | CPL. For-
taleza-CE, 09 de setembro de 2014. Eduardo Martins da Silva 
- PREGOEIRO(A) DA CPL. 

*** *** *** 
 

AVISO DE CONVOCAÇÃO 
 

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 214/2014. 
ORIGEM: Instituto Doutor José Frota – IJF. 
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação o registro de 

preços, para futuras e eventuais aquisições de mate-
rial descartável, destinados ao Instituto Doutor José 
Frota – IJF, aos Hospitais da Rede Municipal de   
Saúde e Secretaria Municipal de Saúde (Hospital da 
Mulher e do Serviço de Atendimento Móvel de       
Urgência – SAMU), de acordo com as especificações 
e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Re-
ferência deste edital. 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço. 
DA FORMA DE FORNECIMENTO: Por demanda. 
 
 O(A) PREGOEIRO(A) DA COMISSÃO PERMA-
NENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA – CE, torna público para conhecimento dos lici-
tantes e demais interessados, que do dia 10 de setembro de 
2014 a 24 de setembro de 2014 até às 09h00min.  (horário de 
Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços referentes 
a este Pregão, no Endereço Eletrônico www.licitacoes-
e.com.br. A abertura das Propostas acontecerá no dia 24 de 
setembro de 2014, às 09h00min. (horário de Brasília) e o início 
da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 
14h00min. do dia 24 de setembro de 2014 (horário de Brasília). 
O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados 
para consulta e aquisição, no endereço eletrônico acima men-
cionado, no e-compras http://compras.fortaleza.ce.gov.br/       
publico/index.asp e na Central de Licitações | Rua do Rosário, 
77, Centro – Ed. Comte. Vital Rolim – Sobreloja e Terraço – 
Fortaleza-CE, assim como no Portal de Licitações do TCM-CE. 
Maiores informações pelo telefone: (85) 3452.3477 | CPL. For-
taleza-CE, 09 de setembro de 2014. Samuel Alexandre de 
Lima - PREGOEIRO(A) DA CPL. 

*** *** *** 
 

AVISO DE CONVOCAÇÃO 
 

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 215/2014. 
ORIGEM: Instituto Doutor José Frota – IJF. 
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação o registro de 

preços, para futuras e eventuais aquisições de medi-

camentos orais e tópicos 02, destinados ao Instituto 
Doutor José Frota – IJF, aos Hospitais da Rede Mu-
nicipal de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde 
(Hospital da Mulher), de acordo com as especifica-
ções e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de 
Referência deste edital. 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço. 
DA FORMA DE FORNECIMENTO: Por demanda. 
 
 O(A) PREGOEIRO(A) DA COMISSÃO PERMA-
NENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA – CE, torna público para conhecimento dos lici-
tantes e demais interessados, que do dia 10 de setembro de 
2014 a 24 de setembro de 2014 até às 09h00min.  (horário de 
Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços referentes 
a este Pregão, no Endereço Eletrônico www.licitacoes-
e.com.br. A abertura das Propostas acontecerá no dia 24 de 
setembro de 2014, às 09h00min. (horário de Brasília) e o início 
da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 
14h00min. do dia 24 de setembro de 2014 (horário de Brasília). 
O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados 
para consulta e aquisição, no endereço eletrônico acima men-
cionado, no e-compras http://compras.fortaleza.ce.gov.br/      
publico/index.asp e na Central de Licitações | Rua do Rosário, 
77, Centro – Ed. Comte. Vital Rolim – Sobreloja e Terraço – 
Fortaleza-CE, assim como no Portal de Licitações do TCM-CE. 
Maiores informações pelo telefone: (85) 3452.3477 | CPL. For-
taleza-CE, 09 de setembro de 2014. Renato Garcia Jerônimo 
Lima - PREGOEIRO(A) DA CPL. 

*** *** *** 
 

AVISO DE CONVOCAÇÃO 
 
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 216/2014. 
ORIGEM: Instituto Doutor José Frota – IJF. 
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação o registro de 

preços, para futuras e eventuais aquisições de medi-
camentos orais e tópicos 01, destinados ao Instituto 
Doutor José Frota – IJF, aos Hospitais da Rede Mu-
nicipal de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde 
(Hospital da Mulher e do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência – SAMU), de acordo com as es-
pecificações e quantitativos previstos no Anexo I 
deste edital. 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço. 
DA FORMA DE FORNECIMENTO: Por demanda. 
 
 O(A) PREGOEIRO(A) DA COMISSÃO PERMA-
NENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA – CE, torna público para conhecimento dos lici-
tantes e demais interessados, que do dia 10 de setembro de 
2014 a 24 de setembro de 2014 até às 09h00min.  (horário de 
Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços referentes 
a este Pregão, no Endereço Eletrônico www.licitacoes-
e.com.br. A abertura das Propostas acontecerá no dia 24 de 
setembro de 2014, às 09h00min. (horário de Brasília) e o início 
da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 
14h00min. do dia 24 de setembro de 2014 (horário de Brasília). 
O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados 
para consulta e aquisição, no endereço eletrônico acima men-
cionado, no e-compras http://compras.fortaleza.ce.gov.br/   
publico/index.asp e na Central de Licitações | Rua do Rosário, 
77, Centro – Ed. Comte. Vital Rolim – Sobreloja e Terraço – 
Fortaleza-CE, assim como no Portal de Licitações do TCM-CE. 
Maiores informações pelo telefone: (85) 3452.3477 | CPL. For-
taleza-CE, 09 de setembro de 2014. Maria Adriani de Oliveira 
Ribeiro Marques - PREGOEIRO(A) DA CPL. 

*** *** *** 

AVISO DE CONVOCAÇÃO 
 
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 217/2014. 
ORIGEM: Instituto Doutor José Frota – IJF. 
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OBJETO: Constitui objeto da presente licitação o registro de 

preços, para futuras e eventuais aquisições de mate-
rial médico de assistência ventilatória, de acordo com 
as especificações e quantitativos previstos no Anexo 
I deste edital, por um período de 12 meses. 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço. 
DA FORMA DE FORNECIMENTO: Por demanda. 
 
 O(A) PREGOEIRO(A) DA COMISSÃO PERMA-
NENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA – CE, torna público para conhecimento dos lici-
tantes e demais interessados, que do dia 10 de setembro de 
2014 a 24 de setembro de 2014 até às 09h00min.  (horário de 
Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços referentes 
a este Pregão, no Endereço Eletrônico www.licitacoes-
e.com.br. A abertura das Propostas acontecerá no dia 24 de 
setembro de 2014, às 09h00min. (horário de Brasília) e o início 
da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 
14h00min. do dia 24 de setembro de 2014 (horário de Brasília). 
O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados 
para consulta e aquisição, no endereço eletrônico acima men-
cionado, no e-compras http://compras.fortaleza.ce.gov.br/        
publico/index.asp e na Central de Licitações | Rua do Rosário, 
77, Centro – Ed. Comte. Vital Rolim – Sobreloja e Terraço – 
Fortaleza-CE, assim como no Portal de Licitações do TCM-CE. 
Maiores informações pelo telefone: (85) 3452.3477 | CPL. For-
taleza-CE, 09 de setembro de 2014. José Jesus Lédio de 
Alencar - PREGOEIRO(A) DA CPL. 

*** *** *** 
 

AVISO DE CONVOCAÇÃO 
 
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 218/2014. 
ORIGEM: Instituto Doutor José Frota – IJF. 
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação o registro de 

preços, para futuras e eventuais aquisições de mate-
rial médico hospitalar (campo operatório fenestrado e 
outros), destinados ao Instituto Doutor José Frota – 
IJF, aos Hospitais da Rede Municipal de Saúde e 
Secretaria Municipal de Saúde (Hospital da Mulher e 
do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – 
SAMU), de acordo com as especificações e quantita-
tivos previstos no Anexo I deste edital. 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço. 
DA FORMA DE FORNECIMENTO: Por demanda. 
 
 O(A) PREGOEIRO(A) DA COMISSÃO PERMA-
NENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA – CE, torna público para conhecimento dos lici-
tantes e demais interessados, que do dia 10 de setembro de 
2014 a 24 de setembro de 2014 até às 09h00min.  (horário de 
Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços referentes 
a este Pregão, no Endereço Eletrônico www.licitacoes-
e.com.br. A abertura das Propostas acontecerá no dia 24 de 
setembro de 2014, às 09h00min. (horário de Brasília) e o início 
da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 
14h00min. do dia 24 de setembro de 2014 (horário de Brasília). 
O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados 
para consulta e aquisição, no endereço eletrônico acima men-
cionado, no e-compras http://compras.fortaleza.ce.gov.br/   
publico/index.asp e na Central de Licitações | Rua do Rosário, 
77, Centro – Ed. Comte. Vital Rolim – Sobreloja e Terraço – 
Fortaleza-CE, assim como no Portal de Licitações do TCM-CE. 
Maiores informações pelo telefone: (85) 3452.3477 | CPL. For-
taleza-CE, 09 de setembro de 2014. Camilla Holanda Lima de 
Freitas - PREGOEIRO(A) DA CPL. 

*** *** *** 
 

AVISO DE CONVOCAÇÃO 
 
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 219/2014. 
ORIGEM: Instituto Doutor José Frota – IJF. 
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação o registro de 

preços, para futuras e eventuais aquisições de mate-

rial para máquina de hemodiálise, de acordo com as 
especificações e quantitativos previstos no Anexo I – 
Termo de Referência deste edital, por um período de 
12 meses. 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço. 
DA FORMA DE FORNECIMENTO: Por demanda. 
 
 O(A) PREGOEIRO(A) DA COMISSÃO PERMA-
NENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA – CE, torna público para conhecimento dos lici-
tantes e demais interessados, que do dia 10 de setembro de 
2014 a 24 de setembro de 2014 até às 09h00min.  (horário de 
Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços referentes 
a este Pregão, no Endereço Eletrônico www.licitacoes-
e.com.br. A abertura das Propostas acontecerá no dia 24 de 
setembro de 2014, às 09h00min. (horário de Brasília) e o início 
da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 
14h00min. do dia 24 de setembro de 2014 (horário de Brasília). 
O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados 
para consulta e aquisição, no endereço eletrônico acima men-
cionado, no e-compras http://compras.fortaleza.ce.gov.br/  
publico/index.asp e na Central de Licitações | Rua do Rosário, 
77, Centro – Ed. Comte. Vital Rolim – Sobreloja e Terraço – 
Fortaleza-CE, assim como no Portal de Licitações do TCM-CE. 
Maiores informações pelo telefone: (85) 3452.3477 | CPL. For-
taleza-CE, 09 de setembro de 2014. Angela Jordânia Sabino -
PREGOEIRO(A) DA CPL. 

*** *** *** 

AVISO DE CONVOCAÇÃO 
 

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 220/2014. 
ORIGEM: Instituto Doutor José Frota – IJF. 
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação o registro de 

preços, para futuras e eventuais aquisições de equi-
po de infusão para dieta enteral, de acordo com as 
especificações e quantitativos previstos no Anexo I – 
Termo de Referencia deste edital, por um período de 
12 meses. 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço. 
DA FORMA DE FORNECIMENTO: Por demanda. 
 
 O(A) PREGOEIRO(A) DA COMISSÃO PERMA-
NENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA – CE, torna público para conhecimento dos lici-
tantes e demais interessados, que do dia 10 de setembro de 
2014 a 24 de setembro de 2014 até às 09h00min.  (horário de 
Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços referentes 
a este Pregão, no Endereço Eletrônico www.licitacoes-
e.com.br. A abertura das Propostas acontecerá no dia 24 de 
setembro de 2014, às 09h00min. (horário de Brasília) e o início 
da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 
14h00min. do dia 24 de setembro de 2014 (horário de Brasília). 
O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados 
para consulta e aquisição, no endereço eletrônico acima men-
cionado, no e-compras http://compras.fortaleza.ce.gov.br/   
publico/index.asp e na Central de Licitações | Rua do Rosário, 
77, Centro – Ed. Comte. Vital Rolim – Sobreloja e Terraço – 
Fortaleza-CE, assim como no Portal de Licitações do TCM-CE. 
Maiores informações pelo telefone: (85) 3452.3477 | CPL. For-
taleza-CE, 09 de setembro de 2014. Girliane Lima de Abreu - 
PREGOEIRO(A) DA CPL. 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

 

 ATO Nº 505/2014 - SEGOV - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o que dispõe o Decreto n.º13.076, de 08 de 
Fevereiro de 2013 e Decreto n° 13.251 de 13 de Novembro de 
2013, RESOLVE atribuir a Marcia Luce Barros Aires, Coorde-
nadora Especial, a importância de R$ 1.440,00 (um mil quatro-
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centos e quarenta reais), valor esse estipulado nos termos do 
Decreto n° 13.251, de 13.11.13, correspondente a 03 (três) 
diárias da Região II (acrescido de uma diária de deslocamento, 
consoante o que estabelece o Art. 3° do § 1°, do mesmo), refe-
rente ao trecho Fortaleza / Brasília / Fortaleza, com o objetivo 
de participar da Reunião da SPM/PR, nos dias 13/08/2014 e 
14/08/2014, devendo a despesa correr por conta da seguinte 
dotação orçamentária: Diárias – 14.122.0002.2002.0031, Ele-
mento de Despesa 3.3.90.14, Fonte 0100, consignadas à Se-
cretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos (SCDH) 
Projeto/Atividade pelo orçamento vigente. SECRETARIA MU-
NICIPAL DE GOVERNO DE FORTALEZA, em 04 de agosto de 
2014. Prisco Rodrigues Bezerra - SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE GOVERNO. (REPUBLICADO POR INCORREÇÃO). 
 
 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

 

 EDITAL - A PRESIDENTE DA JUNTA PRO-
CESSANTE DA PROCURADORIA DE PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO DISCIPLINAR - PROPAD, criada pela Lei Comple-
mentar nº 071/2009, Cita LUZIA HELENA CARVALHO ARA-
GÃO, investida no cargo de provimento efetivo de Professora, 
matrícula nº 48.054-01, lotada na Secretaria Regional III - SR 
III, para ter ciência, nos termos do art. 195 da Lei nº 6.794/90 
(Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza), de que foi 
iniciado o Processo Administrativo Disciplinar nº 134.215/2010 - 
PMF, por possível infração ao art. 4º, incisos I, II, IV, X e XI, 
incursão na proibição do art. 168, inciso XIV, incursão nas 
previsões dos arts. 181 e 182, e incursão nas penalidades do 
art. 180, incisos II, III, IX e XI da Lei 6.794/90, de 27 de dezem-
bro de 1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Fortaleza). Possíveis condutas funcionais irregulares: 1. Come-
ter faltas não justificadas ao trabalho a partir de 08.02.2010 até 
a atualidade; 2. Perceber indevidamente os vencimentos no 
período em que cometeu as faltas não justificadas, contra sua 
pessoa, através da Portaria nº 42/2014, publicada no Diário 
Oficial do Município do dia 28 de julho de 2014, devendo apre-
sentar sua Defesa Escrita, dentro de 15 (quinze) dias, contados 
da última publicação deste Edital, de acordo com os arts. 204 e 
206, parágrafo único da Lei nº 6.794, de 27.12.90 (Estatuto dos 
Servidores do Município de Fortaleza), no endereço onde fun-
ciona a Junta Processante, na Av. Santos Dumont, 5335/9º 
andar - salas 917/920 - Papicu - Fortaleza-CE. A Junta decidiu 
promover a presente Citação para Defesa através de Edital, em 
virtude de ser desconhecido o endereço atual da indiciada, 
encontrando-se em local incerto e não sabido, sendo que seu 
último endereço conhecido foi nesta cidade de Fortaleza. Forta-
leza, 02 de setembro de 2014. Eliza Maria Moreira Barbosa - 
PRESIDENTE DA JUNTA PROCESSANTE DA PROPAD. 

*** *** *** 

 EDITAL - A PRESIDENTE DA JUNTA PRO-
CESSANTE DA PROCURADORIA DE PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO DISCIPLINAR - PROPAD, criada pela Lei Comple-
mentar nº 071/2009, Cita SEBASTIÃO ROBERTO ALMEIDA 
CORREIA, investido no cargo de provimento efetivo de Profes-
sor, matrícula nº 51.037-01, lotado na Secretaria Regional VI - 
SR VI, para ter ciência, nos termos do art. 195 da Lei nº 
6.794/90 (Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza), 
de que foi iniciado o Processo Administrativo Disciplinar nº 
16.155/2010 - PMF, por possível infração ao art. 4º, incisos I, II, 
IV, X e XI, incursão na proibição do art. 168, inciso XIV, incur-
são nas previsões dos arts. 181 e 182, e incursão nas penali-
dades do art. 180, incisos II, III, IX e XI da Lei 6.794/90, de 27 
de dezembro de 1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Fortaleza). Possíveis condutas funcionais irregula-
res: 1. Cometer 116 (cento e dezesseis) faltas não justificadas, 
no período de abril de 2009 a fevereiro de 2010; 2. Cometer 
faltas não justificadas ao trabalho de março de 2010 até a atua-
lidade; 3. Perceber indevidamente os vencimentos no período 
em que cometeu as faltas não justificadas, contra sua pessoa, 

através da Portaria nº 37/2014, publicada no Diário Oficial do 
Município do dia 28 de julho de 2014, devendo apresentar sua 
Defesa Escrita, dentro de 15 (quinze) dias, contados da última 
publicação deste Edital, de acordo com os arts. 204 e 206, 
parágrafo único da Lei nº 6.794, de 27.12.90 (Estatuto dos 
Servidores do Município de Fortaleza), no endereço onde fun-
ciona a Junta Processante, na Av. Santos Dumont, 5335/9º 
andar - salas 917/920 - Papicu - Fortaleza-CE. A Junta decidiu 
promover a presente Citação para Defesa através de Edital, em 
virtude de ser desconhecido o endereço atual do indiciado, 
encontrando-se em local incerto e não sabido, sendo que seu 
último endereço conhecido foi nesta cidade de Fortaleza. Forta-
leza, 02 de setembro de 2014. Eliza Maria Moreira Barbosa - 
PRESIDENTE DA JUNTA PROCESSANTE DA PROPAD. 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                    
DO MUNICÍPIO 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SEFIN Nº 07/2014 
 
Prorroga o prazo de encerra-
mento da Escrituração Fiscal 
Eletrônica de Serviços (EF-e) 
relativa aos meses de julho e 
agosto de 2014, regula a nu-
meração e emissão de Nota 
Fiscal de Serviços Eletrônica 
(NFS-e) e dá outras providên-
cias. 
 

 O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, no 
uso de suas atribuições previstas na legislação do Município de 
Fortaleza, especialmente a contida no artigo 281 do Regula-
mento do ISSQN, aprovado pelo Decreto n° 11.591/2004. 
CONSIDERANDO a implantação do aplicativo ISS Fortaleza e 
a necessidade de regular a sua utilização para emitir Nota 
Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e); realizar a Escrituração 
Fiscal Eletrônica (EF-e), relativa às prestações de serviços; e 
emitir Documento de Arrecadação do Município (DAM) para o 
recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(ISSQN). RESOLVE: Art. 1° - O prazo previsto no inciso I do 
artigo 270-H do Regulamento do ISSQN, para o encerramento 
da Escrituração Fiscal Eletrônica dos serviços prestados e 
tomados nos meses de julho e de agosto de 2014, fica prorro-
gado para o dia 10 de outubro de 2014. Parágrafo Único - A 
escrituração fiscal prevista artigo 270-D do Regulamento do 
ISSQN, a partir da competência julho de 2014, será realizada 
exclusivamente por meio do aplicativo ISS Fortaleza, disponibi-
lizado no hiperlink <http://iss.fortaleza.ce.gov.br>, com base 
nas normas previstas no Regulamento do ISSQN, nas Instru-
ções Normativas nº 04/2010, nº 02/2014, nº 03/2014, nº 
05/2014, nº 06/2014 e nesta Instrução Normativa. Art. 2° - O 
pagamento do Imposto sobre Serviços (ISS) relativo às compe-
tências previstas no artigo 1° deste Decreto será realizado nos 
respectivos vencimentos por intermédio de Documento de 
Arrecadação Municipal (DAM) gerado pelo aplicativo ISS Forta-
leza, com base na escrituração fiscal de cada competência. § 
1° - O ISS relativo aos serviços prestados e tomados, cujo 
DAM não possa ser emitido diretamente da escrituração reali-
zada no aplicativo ISS Fortaleza, deverá ser apurado pelo 
contribuinte, substituto ou responsável com base em seus 
controles contábeis e em consulta à escrituração fiscal, e pago 
por meio de DAM Avulso, emitido no ISS Fortaleza. § 2° - O 
pagamento do imposto realizado na forma do § 1° deste artigo 
deverá ser apropriado, na escrituração fiscal, aos respectivos 
documentos que serviram de base para sua apuração, no pra-
zo a ser estabelecido posteriormente. Art. 3° - Fica acrescido o 
parágrafo único ao artigo 2° da Instrução Normativa n° 
02/2014, com a seguinte redação: “Parágrafo Único - São con-
sideradas idôneas as Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas 
(NFS-e) emitidas pelos prestadores constantes do anexo único 
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desta Instrução Normativa, cuja numeração deixou de observar 
a regra disposta no caput deste artigo.” Art. 4° - Fica acrescido 
à Instrução Normativa n° 02/2014 o anexo único apenso a esta 
Instrução Normativa: Art. 5° - Revogam-se as disposições em 
contrário. Art. 6° - Esta instrução normativa entra em vigor na 
data da sua publicação. Fortaleza - CE, 08 de setembro de 
2014. Jurandir Gurgel Gondim Filho - SECRETÁRIO MUNI-
CIPAL DE FINANÇAS. 
 

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O PARÁGRAFO ÚNICO 
DO ARTIGO 2° DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 02/2014, 
ACRESCIDO PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 07/2014 

 
Inscrição no CPBS Numeração das NFS-e Emitidas 

128181-0 1 a 98 
134433-1 3 a 5 
164087-9 1 e 2 
232884-4 1 a 7 
233688-0 1 a 7 
238154-0 1 a 8 
242924-1 1 a 8 
244765-7 1 
248013-1 1 a 8 
248533-8 6 
250045-0 1 a 3 
263220-9 1 e 2 
269033-0 5 e 6 
269239-2 1 
279756-9 1 
283598-3 1 a 3 
283965-2 1 a 4 
289406-8 1 a 3 
290856-5 1 a 3 
067489-3 1 a 19 
071185-3 3 a 6 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO 

 
 
 ATO Nº 2243/2014 - SEPOG - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, 
no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe 
o artigo 1º, do Decreto nº 13.076/2013, de 08.02.2013, confor-
me Processo nº P088534/2014. RESOLVE conceder o afasta-
mento para trato de Interesse Particular, sem remuneração, de 
acordo com o artigo 83, parágrafo único da Lei nº 6.794, de 
27.12.1990 (Estatuto dos Servidores do Município de Fortale-
za), publicada no DOM nº 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, 
ao servidor ADAILTON PINHEIRO MONTE, matrícula nº 
73131-01, Guarda Municipal, lotado na Guarda Municipal e 
Defesa Civil de Fortaleza, no período de 01.05.2014 a 
31.05.2014. GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, em 02 de se-
tembro de 2014. Philipe Theophilo Nottingham - SECRETÁ-
RIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 
GESTÃO. 

*** *** *** 
 

 ATO Nº 2244/2014 - SEPOG - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, 
no uso de suas atribuições legais, com base no Decreto nº 
13.076, de 08 de fevereiro de 2013 (DOM nº 14.974, de 08 de 
fevereiro de 2013), em consonância com o Processo nº 
P043048/2013. RESOLVE incorporar em caráter definitivo a 
carga horária suplementar, em consonância com as disposi-
ções do art. 80 da Lei nº 5.895, de 13 de novembro de 1984 
(Estatuto do Magistério do Município de Fortaleza), regulamen-
tada pela Lei Complementar nº 0058, de 28 de novembro de 
2008, exercida pelos professores na quantidade de horas es-
pecificamente atribuídas a cada um deles, na forma descrimi-

nada no nexo Único, a partir de 11 de janeiro de 2014. GABI-
NETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, em 02 de setembro de 2014.         
Philipe Theophilo Nottingham - SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. Joaquim 
Aristides de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDU-
CAÇÃO - RESPONDENDO. 
 

ANEXO ÚNICO 
 

RELAÇÃO DE SERVIDORES 

Nº NOME MATRÍCULA CARGA HORÁRIA 

SUPLEMENTADA 

01 Maria Silvia Teles Aguiar 48.327 120 

02 Rosimary Monte Santiago 49.182 120 

03 Elcilane Maria Murta da Silva 61.744 120 

04 Renata Lyvia Furtado Moreira 49.178 120 

05 Maria Egildomar de Oliveira 49.229 120 

06 Maria Jeanne de Vasconcelos 

Silveira 

50.821 120 

07 Simone Storari B. P. Marão 16.974 120 

08 Marielena Batista de Souza 47.747 120 

09 Sandra Helena Rodrigues da 

Silva 

44.631 90 

10 Inubia Helena de Carvalho Mota 23.239 120 

11 Ana Maria Pinto Ramos 49.704 120 

12 Adriana de Lima David 61.737 120 

13 Tatiane Pinheiro de Aguiar 22.407 120 

14 Francisca Lucileide G. do 

Nascimento 

53.267 120 

15 Mauricea Arcenio Lima 48.729 120 

16 Silvia Helena Bezerra Lima 54.720 120 

17 Antônia Costa Pires 48.679 120 

18 Cândida Lourena Aexandre 

Souza 

51.039 120 

19 Ana Cláudia Barros Barbosa 48.596 120 

20 Vanderlucia Carlos da Costa 49.419 120 

21 José Fernandes de Castro 56.537 10 

*** *** *** 

 ATO Nº 2245/2014 - SEPOG - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, 
no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe 
o artigo 1º do Decreto nº 13.076/2013, de 08.02.2013 e              
Decreto nº 13.196/2013, de 09.08.2013, publicado no DOM                 
de 13.08.2013, de acordo com o Processo nº 
0603095821168/2013. RESOLVE de acordo com o artigo 82, 
item III, da Lei nº 6.794, de 27.12.1990, Estatuto dos Servido-
res do Município de Fortaleza, publicada no DOM nº 9.526 - 
Suplemento de 02.01.1991, autorizar a disposição, para a Se-
cretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, com 
ônus para a origem e com ressarcimento, dos servidores rela-
cionados abaixo, lotados na Secretaria Municipal de Educação, 
a partir de 02.01.2013.  
 

SERVIDOR MATRÍCULA FUNÇÃO 
Margarida Maria Beserra 
Pontes 

9630-01 Professor 

Eugência Maria Nogueira 
Correia 

24576-04 Agente Administrativo 

 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJA-
MENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, em 02 de setembro de 
2014. Philipe Theophilo Nottingham - SECRETÁRIO MUNI-
CIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. 

*** *** *** 

 ATO Nº 2247/2014 - SEPOG - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, 
no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe 
o artigo 1º do Decreto nº 13.076/2013, de 08.02.2013, e con-
forme Processo nº P069212/2014. RESOLVE conceder reno-
vação de redução em 02 (duas) horas o expediente diário, para 
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acompanhar filho excepcional portador de deficiência motora, 
mental ou sensorial, de acordo com o artigo 1º e 2º da Lei nº 
6.158, de 01.12.1986, da servidora KATIA LINHARES DA 
PONTE, matrícula nº 90856-01, Cirurgião Dentista PSF, lotada 
na Secretaria Municipal de Saúde, no período de 30.04.2014 a 
29.04.2015, renovável de acordo com o laudo da Junta Médica 
do Município. GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, em 02 de se-
tembro de 2014. Philipe Theophilo Nottingham - SECRETÁ-
RIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 
GESTÃO. 

*** *** *** 
 
 ATO Nº 2248/2014 - SEPOG - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, 
no uso de suas atribuições legais, o que dispõe o artigo 1º do 
Decreto nº 13.076/2013 de 08.02.2013 e de acordo com o 
Processo nº P246073/2014. CONSIDERANDO que a servidora 
MARIA DA PENHA DE ALCÂNTARA, matrícula nº 8204-01, 
Farmacêutico, lotada na Secretaria Municipal de Saúde - SMS, 
vem percebendo Gratificação de Atendimento Secundário - 
GAS, desde 01.06.1994, sem o respectivo ato de concessão 
implantado em folha de pagamento, com base na lei que insti-
tui. CONSIDERANDO o teor dos documentos anexados ao 
Processo nº P246073/2014, destacando as fichas financeiras 
da referida servidora, a partir de 01.06.1994. CONSIDERANDO 
ainda a necessidade de regularizar a situação funcional da 
servidora acima mencionada. RESOLVE conceder a referida 
Gratificação de Atendimento Secundário - GAS, no percentual 
de 20% (vinte por cento), a partir de 01.06.1994. GABINETE 
DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇA-
MENTO E GESTÃO, em 02 de setembro de 2014. Philipe 
Theophilo Nottingham - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. 

*** *** *** 
 

 ATO Nº 2249/2014 - SEPOG - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, 
no uso de suas atribuições legais, tendo em vista  que dispõe o 
artigo 1º, do Decreto nº 13.076/2013, de 08.02.2013 e de acor-
do com o Processo nº SS 0205100956575/2013. RESOLVE, 
nos termos do artigo 5º, inciso b, da Lei nº 7.555, de 
29.06.1994, combinado com o disposto no art. 36 da Lei nº 
7.759, de 24 de julho de 1995, conceder a Gratificação Espe-
cial de Desempenho - GED, no percentual de 20% (vinte por 
cento), a servidora LUCIA TELES LIMA QUINDERE RIBEIRO, 
matrícula nº 13721-02, Médico, lotada na Secretaria Municipal 
de Saúde, a partir de 01.01.2013. GABINETE DO SECRETÁ-
RIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 
GESTÃO, em 02 de setembro de 2014. Philipe Theophilo 
Nottingham - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMEN-
TO, ORÇAMENTO E GESTÃO. 

*** *** *** 
 
 ATO Nº 2250/2014 - SEPOG - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, 
no uso de suas atribuições legais, o que dispõe o artigo 1º do 
Decreto nº 13.076/2013 de 08.02.2013 e de acordo com o 
Processo nº P221377/2014. RESOLVE conceder o afastamen-
to, sem remuneração de seus vencimentos, de acordo com o 
artigo 82, I, "b", III e art. 89, da Lei nº 6.794, de 27.12.1990, do 
Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza, a servidora 
MARIA ROSIMAR DE JESUS BARBOSA, matrícula nº 24052-
01, Enfermeiro, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, para 
causar doutorado em Enfermagem na Itália, pelo período de 
03.12.2014 a 31.12.2015. GABINETE DO SECRETÁRIO MU-
NICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, em 
02 de setembro de 2014. Philipe Theophilo Nottingham - 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇA-
MENTO E GESTÃO. 

*** *** *** 
 

 ATO Nº 2251/2014 - SEPOG - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, 

no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe 
o artigo 1º do Decreto nº 13.076/2013 de 08.02.2013, conforme 
Processo nº P019496/2013. RESOLVE conceder o afastamen-
to para o trato de Interesse Particular, sem remuneração, de 
acordo com o artigo 83, parágrafo único da Lei nº 6.794, de 
27.12.1990 (Estatuto dos Servidores do Município de Fortale-
za), publicada no DOM nº 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, a 
servidora SANDRA MARIA ARAÚJO BERTINI, matrícula nº 
87288-01, Fiscal Municipal, lotada na Secretaria Municipal de 
Saúde, no período de 21.03.2014 a 21.03.2015. GABINETE 
DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇA-
MENTO E GESTÃO, em 02 de setembro de 2014. Philipe 
Theophilo Nottingham - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. 

*** *** *** 
 

 ATO Nº 2252/2014 - SEPOG - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, 
no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe 
o artigo 1º do Decreto nº 13.076/2013 de 08.02.2013 e de  
acordo com o Processo nº SS 1209124105227/2012. RESOL-
VE conceder a Gratificação de Insalubridade, no percentual de 
20% (vinte por cento), a servidora FRANCISCA KÁTIA                  
BEZERRA, matrícula nº 92398-01, Enfermeiro - PSF, lotada na 
Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com os artigos 103, 
item II, 107, 108 e 109, § único da Lei nº 6.794, de 27.12.1990, 
do Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza, confor-
me dispositivo da Lei nº 9316, de 06.12.2007, a partir de 
20.03.2013. GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, em 02 de se-
tembro de 2014. Philipe Theophilo Nottingham - SECRETÁ-
RIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 
GESTÃO. 

*** *** *** 
 

 ATO Nº 2253/2014 - SEPOG - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, 
no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe 
o artigo 1º do Decreto nº 13.076/2013 de 08.02.2013 e de  
acordo com o Processo nº SS 2609094619605/2012. RESOL-
VE conceder a Gratificação de Insalubridade, no percentual de 
20% (vinte por cento), a servidora KARIZIA SAMPAIO CAR-
DOSO TAVARES, matrícula nº 93148-01, Médico, lotada na 
Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com os artigos 103, 
item II, 107, 108 e 109, § único da Lei nº 6.794, de 27.12.1990, 
do Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza, confor-
me dispositivo da Lei nº 9316, de 06.12.2007, a partir de 
12.03.2013. GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, em 02 de se-
tembro de 2014. Philipe Theophilo Nottingham - SECRETÁ-
RIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 
GESTÃO. 

*** *** *** 
 

 ATO Nº 2254/2014 - SEPOG - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, 
no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe 
o artigo 1º do Decreto nº 13.076/2013 de 08.02.2013 e de  
acordo com o Processo nº SS 1109113947050/2012. RESOL-
VE conceder a Gratificação de Insalubridade, no percentual de 
20% (vinte por cento), ao servidor JOSÉ NIVON DA SILVA, 
matrícula nº 67810-02, Médico, lotado na Secretaria Municipal 
de Saúde, de acordo com os artigos 103, item II, 107, 108 e 
109, § único da Lei nº 6.794, de 27.12.1990, do Estatuto dos 
Servidores do Município de Fortaleza, conforme dispositivo da 
Lei nº 9316, de 06.12.2007, a partir de 09.09.2013. GABINETE 
DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇA-
MENTO E GESTÃO, em 02 de setembro de 2014. Philipe 
Theophilo Nottingham - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. 

*** *** *** 
 

 ATO Nº 2255/2014 - SEPOG - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, 
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no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe 
o artigo 1º do Decreto nº 13.076/2013 de 08.02.2013 e de a-
cordo com o Processo nº SS 2602155829038/2013. RESOLVE 
conceder a Gratificação de Insalubridade, no percentual de 
20% (vinte por cento), a servidora GLÍCIA BEZERRA DE ME-
NEZES VALENTIM, matrícula nº 63108-01, Nutricionista, lotada 
na Secretaria Regional III, de acordo com os artigos 103, item 
II, 107, 108 e 109, § único da Lei nº 6.794, de 27.12.1990, do 
Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza, conforme 
dispositivo da Lei nº 9316, de 06.12.2007, a partir de 
22.04.2013. GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, em 02 de se-
tembro de 2014. Philipe Theophilo Nottingham - SECRETÁ-
RIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 
GESTÃO. 

*** *** *** 

 ATO Nº 2256/2014 - SEPOG - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, 
no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe 
o artigo 1º do Decreto nº 13.076/2013 de 08.02.2013 e de  
acordo com o Processo nº P108959/2014. CONSIDERANDO a 
não existência do Ato de Insalubridade do servidor ENOQUE 
JOSÉ DA SILVA, matrícula nº 1369-01, Auxiliar de Serviços 
Gerais, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura -   
SEINF, conforme consta nas fichas financeiras a Gratificação 
de Insalubridade, desde 01.01.1994, sem o respectivo ato de 
concessão implantado em folha de pagamento, com base na 
Lei que institui. CONSIDERANDO ainda a necessidade de 
regularizar a situação funcional do servidor supracitado. RE-
SOLVE formalizar a concessão da referida Gratificação de 
Insalubridade, no percentual de 40% (quarenta por cento), a 
partir de 01.01.1994. GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICI-
PAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, em 02 
de setembro de 2014. Philipe Theophilo Nottingham - SE-
CRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMEN-
TO E GESTÃO. 

*** *** *** 
 

 ATO Nº 2257/2014 - SEPOG - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, 
no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe 
o artigo 1º do Decreto nº 13.076/2013 de 08.02.2013 e de  
acordo com o Processo nº P145140/2014. RESOLVE, nos 
termos do artigo 5º, item I, da Lei nº 7.335, de 17.05.1993, 
combinado com o disposto no art. 36 da Lei nº 7.759, de 
24.07.1995, conceder a Gratificação Especial de Desempenho 
- GED, no percentual de 35% (trinta e cinco por cento), sobre o 
vencimento base, a servidora RENYA KARINA FIGUEIREDO 
SOUSA SANTOS, Assistente Social, matrícula nº 61814-01, 
lotada na Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome - SETRA, a partir de 01.02.2014. 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJA-
MENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, em 02 de setembro de 
2014. Philipe Theophilo Nottingham - SECRETÁRIO MUNI-
CIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. 

*** *** *** 
 

 ATO Nº 2258/2014 - SEPOG - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, 
no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe 
o artigo 1º do Decreto nº 13.076/2013 de 08.02.2013 e de  
acordo com o Processo nº SS 1106122413191/2013. CONSI-
DERANDO que através da Portaria nº 092/2004, de 
27.12.2004, a servidora NOEMI DOS SANTOS FONSECA, 
matrícula nº 16474-01, Agente Administrativo, lotada na Secre-
taria Municipal de Cultura de Fortaleza, teve assegurada o 
direito de perceber a Gratificação Representação do Cargo 
Comissionad de Encarregado de Atividades Técnicas, símbolo 
DNI-1, integrante da estrutura administrativa da Fundação de 
Cultura, Esporte e Turismo - FUNCET. CONSIDERANDO ain-
da, que a servidora implementa os requisitos estabelecidos 
pelo § 2º do art. 121 da Lei nº 6.794, 27.12.1990, (Estatuto dos 
Servidores do Município de Fortaleza) publicado no DOM nº 
9.526, de 02.01.1991. RESOLVE, assegurar a referida servido-

ra o direito de optar pela representação do cargo comissionado 
de Auxiliar Técnico (Pessoal), símbolo DAS-3, integrante da 
estrutura administrativa da Fundação de Cultura, Esporte e 
Turismo - FUNCET, nos precisos termos do artigo supramen-
cionado, a partir de 09.01.2013. GABINETE DO SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, 
em 02 de setembro de 2014. Philipe Theophilo Nottingham - 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇA-
MENTO E GESTÃO. 

*** *** *** 

 ATO Nº 2259/2014 - SEPOG - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, 
no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe 
o artigo 1º do Decreto nº 13.076/2013 de 08.02.2013 e de  
acordo com o Processo nº SS 0508092410938/2013. RESOL-
VE de acordo com o artigo 47, item III da Lei nº 6.794, de 
27.12.1990 (Estatuto dos Servidores do Município de Fortale-
za), publicada no DOM nº 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, 
com nova redação dada pela Lei nº 6.901/1991, de 25.06.1991, 
averbar o tempo de serviço prestado ao CIALTRA Empresa de 
Transportes Limitada - ME, Indústria de Alimentos e Bebidas 
Antartica do Ceará S/A, Organização José Setubal Pessoa 
Ltda, Metalgráfica Cearense S/A MECESA, Companhia Brasi-
leira de Estruturas Metálicas CIBRESME e Brasil Oiticica S/A, 
empresas privadas, para efeito de aposentadoria, disponibili-
dade e promoção por antiguidade do servidor RUI PAULO DA 
SILVA, matrícula nº 7900-01, Auxiliar de Serviços Gerais,         
lotado na Secretaria Regional I, nos períodos de 03.09.1975 a 
22.01.1976, 24.01.1976 a 14.02.1977, 01.04.1977 a 
12.03.1979, 23.05.1979 a 18.07.1980, 19.08.1980 a 
06.01.1981, 19.01.1981 a 10.03.1981 e de 25.01.1982 a 
13.02.1982, no total de 1.873 dias, ou seja, 05 anos, 01 mês e 
18 dias de serviço, conforme certidão do INSS. GABINETE DO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇA-
MENTO E GESTÃO, em 02 de setembro de 2014. Philipe 
Theophilo Nottingham - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. 

*** *** *** 

 ATO Nº 2260/2014 - SEPOG - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, 
no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe 
o artigo 1º do Decreto nº 13.076/2013 de 08.02.2013, conforme 
Processo nº P215514/2014. RESOLVE conceder o afastamen-
to para o trato de Interesse Particular, sem remuneração, de 
acordo com o artigo 83, parágrafo único da Lei nº 6.794, de 
27.12.1990 (Estatuto dos Servidores do Município de Fortale-
za), publicada no DOM nº 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, a 
servidora FLÁVIA GUILHERME DE MELO, matrícula nº 87260-
01, Fiscal Municipal, lotada na Secretaria Regional II, no perío-
do de 11.09.2014 a 10.01.2015. GABINETE DO SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, 
em 02 de setembro de 2014. Philipe Theophilo Nottingham - 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇA-
MENTO E GESTÃO. 

*** *** *** 

 ATO Nº 2261/2014 - SEPOG - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, 
no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe 
o artigo 1º do Decreto nº 13.076/2013 de 08.02.2013 e de  
acordo com o Processo nº SS 3101134052600/2013. RESOL-
VE conceder o Abono de Permanência, com fundamentação no 
art. 70, § 3º da Lei nº 9.103/2006, de 29.06.2006, publicada no 
DOM nº 13.357/2006, de 29.06.2006, à servidora NATÁLIA 
FROTA DE OLIVEIRA, matrícula nº 4112-01, Assistente Social, 
lotada na Secretaria Regional II, a partir de 31.01.2013. GABI-
NETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, em 02 de setembro de 2014.             
Philipe Theophilo Nottingham - SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. 

*** *** *** 

 ATO Nº 2262/2014 - SEPOG - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, 
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no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe 
o artigo 1º do Decreto nº 13.076/2013 de 08.02.2013, conforme 
Processo nº P024752/2013. RESOLVE conceder prorrogação o 
afastamento para o trato de Interesse Particular, sem remune-
ração, de acordo com o artigo 83, parágrafo único da Lei nº 
6.794, de 27.12.1990 (Estatuto dos Servidores do Município de 
Fortaleza), publicada no DOM nº 9.526 - Suplemento de 
02.01.1991, a servidora BEATRIZ GONGALVES NEVES, ma-
trícula nº 67111-01, Cirurgião Dentista - PSF, lotada na Secre-
taria Regional III, no período de 01.01.2014 a 01.03.2015. GA-
BINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, em 02 de setembro de 2014.         
Philipe Theophilo Nottingham - SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. 

*** *** *** 

 ATO Nº 2263/2014 - SEPOG - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, 
no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe 
o artigo 1º do Decreto nº 13.076/2013 de 08.02.2013 e de  
acordo com o Processo nº SS 2501102308386/2013. RESOL-
VE, nos termos do artigo 121, da Lei nº 6.794, de 27.12.1990, 
do Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza, publica-
do no DOM nº 9.526, de 02.01.1991, assegurar a servidora 
FRANCISCA ARAÚJO DE OLIVEIRA, matrícula nº 15215-01, 
Agente Administrativo, lotada na Secretaria Regional IV, o 
direito de continuar a perceber a Gratificação de Secretário da 
EMEIF José Bonifácio, símbolo DAS-1, cargo integrante da 
estrutura administrativa da Secretaria Regional III, a partir de 
31.08.2013. GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, em 02 de se-
tembro de 2014. Philipe Theophilo Nottingham - SECRETÁ-
RIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 
GESTÃO. 

*** *** *** 

 ATO Nº 2264/2014 - SEPOG - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, 
no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe 
o artigo 1º do Decreto nº 13.076/2013 de 08.02.2013 e de  
acordo com o Processo nº SS 2311084237111/2012. RESOL-
VE, nos termos do artigo 5º, inciso b, da Lei nº 7.555, de 
29.06.1994, combinado com o disposto no art. 36 da Lei nº 
7759, de 24 de julho de 1995, conceder a Gratificação Especial 
de Desempenho - GED, no percentual de 20% (vinte por cen-
to), a servidora MÁRCIA MARIA ARAÚJO DE SOUSA, matrícu-
la nº 51586-01, Auxiliar de Enfermagem, lotada na Secretaria 
Regional IV, a partir de 08.08.2012. GABINETE DO SECRE-
TÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 
GESTÃO, em 02 de setembro de 2014. Philipe Theophilo 
Nottingham - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMEN-
TO, ORÇAMENTO E GESTÃO. 

*** *** *** 
 

 ATO Nº 2265/2014 - SEPOG - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, 
no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe 
o artigo 1º do Decreto nº 13.076/2013 de 08.02.2013 e de  
acordo com o Processo nº 0309103715872/2013. RESOLVE, 
nos termos do artigo 121, da Lei nº 6.794, de 27.12.1990, do 
Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza, publicado 
no DOM nº 9.526, de 02.01.1991, assegurar a servidora    
EDWIRGES DA SILVA PEREIRA, matrícula nº 53185-01, Pro-
fessor, lotada na Secretaria Regional V, o direito de continuar a 
perceber a Gratificação de Diretor da Escola Municipal João 
Hildo de Carvalho Furtado - EI/EF, símbolo DNS-2, cargo inte-
grante da estrutura administrativa da supracitada Secretaria, 
03.09.2013. GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, em 02 de se-
tembro de 2014. Philipe Theophilo Nottingham - SECRETÁ-
RIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 
GESTÃO. 

*** *** *** 

 ATO Nº 2266/2014 - SEPOG - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, 

no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Processo 
nº SS0506084939142/2013. CONSIDERANDO a não existên-
cia do Ato de Gratificação de Raio - X do servidor FRANCISCO 
PEREIRA DO NASCIMENTO, matrícula nº 10174-01, Auxiliar 
de Radiologia, lotado na Secretaria Regional VI e que o mesmo 
vem percebendo a Gratificação de Raio - X, desde 01.11.1978, 
sem o respectivo ato de concessão implantado em folha de 
pagamento, com base na lei que institui. CONSIDERANDO o 
teor dos documentos anexados ao Processo nº 
SS0506084939142/2013, destacando as fichas financeiras do 
referido servidor, a partir de 01.11.1978. CONSIDERANDO 
ainda necessidade de regularizar a situação funcional do servi-
dor supracitado. RESOLVE formalizar a concessão da referida 
gratificação de Raio - X, no percentual de 40% (quarenta por 
cento), a partir de 01.11.1978. GABINETE DO SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, 
em 02 de setembro de 2014. Philipe Theophilo Nottingham - 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇA-
MENTO E GESTÃO. 

*** *** *** 

 ATO Nº 2267/2014 - SEPOG - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, 
no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe 
o artigo 1º do Decreto nº 13.076/2013 de 08.02.2013 e de  
acordo com o Processo nº SS 2908135816327/2013. RESOL-
VE, nos termos do artigo 121, da Lei nº 6.794, de 27.12.1990, 
do Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza, publica-
do no DOM nº 9.526, de 02.01.1991, assegurar ao servidor 
GILBERTO GOMES DA SILVA FILHO, matrícula nº 15596-01, 
Agente Administrativo, lotado na Secretaria Regional VI, o 
direito de continuar a perceber a Gratificação de Encarregado 
de Mercado II, símbolo DNI-3, cargo integrante da estrutura 
administrativa da supracitada Secretaria, a partir de 
29.08.2013. GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, em 02 de se-
tembro de 2014. Philipe Theophilo Nottingham - SECRETÁ-
RIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 
GESTÃO. 

*** *** *** 

 ATO Nº 2298/2014 – SEPOG – O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, 
no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe 
artigo 1º do Decreto nº 13.076/2013, de 08.02.2013 e de acor-
do com o Processo nº P081003/2014. RESOLVE, nos termos 
do artigo 121, § 2º da Lei nº 6.794, de 27.12.1990, do Estatuto 
dos Servidores do Município de Fortaleza, publicado no DOM 
nº 9.526, de 02.01.1991, assegurar a servidora ALESSANDRA 
MENDES GASPAR, matrícula nº 48585-01, Professor, lotada 
na Secretaria Municipal de Educação – SME, o direito de conti-
nuar a perceber a Gratificação de Diretor da Escola Municipal 
André Luis EI/EF, simbolo DNS-2, cargo integrante da estrutura 
administrativa da supracitada Secretaria, a partir de 
31.01.2014. GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, em 03 de se-
tembro de 2014. Philipe Theophilo Nottingham - SECRETÁ-
RIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 
GESTÃO. 

*** *** *** 

PREFEITURA DE FORTALEZA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 

ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PESQUISAS, ADMINISTRAÇÃO 
E RECURSOS HUMANOS - IMPARH 

SELEÇÃO PÚBLICA PARA A CONTRATAÇÃO POR TEMPO 
DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE 

 

EDITAL Nº 47/2014 

 A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇA-
MENTO E GESTÃO DE FORTALEZA, no uso de suas atribui-
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ções legais, por meio do Instituto Municipal de Pesquisas,  
Administração e Recursos Humanos – IMPARH, através deste 
Edital, estabelecem as normas e tornam pública a abertura de 
inscrições para a Seleção Pública destinada a selecionar pro-
fissionais da área de saúde para o Programa de Saúde da 
Família – PSF, para a contratação por tempo determinado, com 
fundamento no que dispõe o art. 37, IX, da Constituição Fede-
ral de 1988, e no estabelecido na Lei Complementar Municipal 
nº 158, de 19 de dezembro de 2013, bem como de acordo com 
o previsto no Decreto Municipal nº 13.408, de 27 de agosto de 
2014. 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 1.1. A Seleção 
Pública será regida por este Edital e executada pelo Instituto 
Municipal de Pesquisas, Administração e Recursos Humanos – 
IMPARH, conforme previsto no subitem 1.2 do presente ins-
trumento, visando à seleção para a contratação por tempo 
determinado de 12 médicos e 12 cirurgiões-dentistas para as 
Unidades de Atenção Primária à Saúde – UAPS, para atuarem 
no Programa Saúde da Família – PSF, da Secretaria Municipal 
de Saúde – SMS, bem como para a composição de Cadastro 
de Reserva, conforme disposto no Anexo I deste Edital. 1.2. A 
Seleção efetivar-se-á em uma única etapa para todas as espe-
cialidades, conforme disposto no Anexo I deste Edital, e será 
constituída de prova escrita objetiva, de caráter eliminatório e 
classificatório. 1.3. A Seleção em epígrafe será realizada na 
cidade de Fortaleza-CE. 1.4. Os candidatos aprovados na 
Seleção regulamentada por este Edital serão lotados nas Uni-
dades de Atenção Primária à Saúde – UAPS, obedecendo-se 
rigorosamente à ordem de classificação final, de acordo com as 
necessidades da Administração Pública e respeitada a espe-
cialidade para a qual foram aprovados. 1.4.1. A lotação dos 
candidatos aprovados e convocados, por meio de edital, será 
realizada pela Secretaria Municipal de Saúde – SMS, respeita-
da a ordem de classificação por especialidade. 1.4.2. Caso 
necessário, as vagas remanescentes poderão ser ocupadas 
pelos candidatos integrantes do Cadastro de Reserva, confor-
me estabelecido nos subitens 1.4 e 1.4.1. 1.5. O Cadastro de 
Reserva, formado pelos candidatos aprovados nesta Seleção 
Pública que, na ordem de classificação por especialidade, se 
situarem além do número de vagas, destina-se ao suprimento 
de vagas oriundas de desistência ou exclusão de candidatos 
do quadro de classificados ou ao preenchimento de vagas que 
venham a surgir dentro do prazo de validade do processo sele-
tivo. 1.6. O candidato somente poderá inscrever-se para uma 
única especialidade, conforme a distribuição de vagas discrimi-
nada no Anexo I. 1.7. O número de vagas (para candidatos da 
ampla concorrência e com deficiência), as especialidades, os 
requisitos, a carga horária, a remuneração são os constantes 
do Anexo I, parte integrante deste Edital. 1.7.1 Além da remu-
neração prevista no Anexo I, os candidatos contratados pode-
rão perceber Gratificação de Insalubridade, nos termos dos 
arts. 107, 108 e 109 do Estatuto do Servidor Público do Muni-
cípio de Fortaleza (Lei Municipal n° 6.794, de 27 de dezembro 
de 1990), com suas alterações posteriores, observando-se, em 
qualquer caso, a legislação municipal que regulamenta as 
referidas vantagens. 1.7.2 Os profissionais contratados tam-
bém farão jus à percepção de Auxílio-transporte e Auxílio-
refeição, na forma da Lei Municipal nº 6.034, de 02 de dezem-
bro de 1985, com suas alterações posteriores, e do Decreto 
Municipal nº 10.001, de 11 de dezembro de 1996, com suas 
alterações posteriores, respectivamente. 1.8. A aprovação e a 
classificação final na Seleção a que se refere este Edital não 
assegura aos candidatos o direito à contratação, mas tão-
somente a expectativa de serem contratados, obedecidos a 
rigorosa ordem de classificação, a existência de carência tem-
porária e o interesse e a conveniência da Administração Públi-
ca. 1.9. A contratação dar-se-á mediante termo de contrato 
administrativo, assinado entre as partes (contratante e contra-
tado), com a interveniência da Secretaria Municipal de Plane-
jamento, Orçamento e Gestão – SEPOG, a critério da Adminis-
tração Pública e obedecida a ordem de classificação dos can-
didatos aprovados. 1.10. A contratação dos candidatos sele-
cionados, na forma da Lei Complementar Municipal nº 
158/2013, fica submetida ao regime jurídico-administrativo e os 
contratados sujeitar-se-ão ao Regime Geral da Previdência 

Social. 1.11. A contratação do candidato selecionado será 
realizada com o objetivo de suprir a necessidade temporária de 
profissionais das especialidades relacionadas no Anexo I deste 
Edital, desde que não haja candidatos aprovados em processo 
seletivo para os respectivos cargos, de acordo com o consig-
nado na Lei Complementar Municipal nº 158/2013. 1.11.1. 
Consideram-se como necessidade temporária de excepcional 
interesse público as situações cuja ocorrência possa gerar 
prejuízo à oferta de serviços sob a responsabilidade da Admi-
nistração Municipal e que tenha prazo definido, ou se destine a 
antecipar a acomodação de uma demanda que será suprida 
por um processo mais longo de concurso público. 1.12. Con-
forme estabelece o art. 10 da Lei Complementar Municipal nº 
158/2013, ficam impedidos de serem contratados os servidores 
e empregados públicos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, incluindo os servidores do Município 
de Fortaleza, bem como de servidores e empregados públicos 
de quaisquer de suas subsidiárias e controladas, salvo nos 
casos de acumulação lícita de cargos. 1.13. Os seguintes Ane-
xos são partes integrantes deste Edital: Anexo I – número de 
vagas, requisitos, carga horária e remuneração; Anexo II – 
conteúdo programático; Anexo III – atribuições dos profissio-
nais. 1.14. As datas previstas neste Edital, inclusive as do qua-
dro constante do item 11, poderão ser alteradas pelo IMPARH, 
segundo critérios de conveniência e oportunidade, o qual dará 
publicidade às novas datas por meio de edital divulgado exclu-
sivamente pela INTERNET, no endereço eletrônico 
http://www.imparh.fortaleza. ce.gov.br. 2.  DAS VAGAS DES-
TINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: 2.1. As pessoas 
com deficiência poderão participar da Seleção Pública regula-
mentada por este Edital, desde que sua deficiência seja com-
patível com as atribuições da especialidade para a qual concor-
rem e observadas as regras estabelecidas pela Lei Federal nº 
7.853, de 24 de outubro de 1989, regulamentada pelo Decreto 
Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, cujo art. 4º foi 
alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 03 de dezembro de 
2004. 2.2. Fica reservado aos candidatos com deficiência, nas 
categorias definidas no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298/99, 
o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas, desde que o 
número de vagas permita a aplicação do referido percentual. 
2.2.1. De acordo com o que dispõe o § 2º do art. 37 do Decreto 
Federal nº 3.298/99, caso a aplicação do percentual de que 
trata o subitem anterior resulte em número fracionado, este 
deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente. 
2.3. As vagas reservadas às pessoas com deficiência que não 
forem preenchidas por candidatos em tais condições serão 
revertidas aos demais candidatos habilitados na ampla concor-
rência, observada a ordem classificatória. 2.4. Os candidatos 
que, no formulário de inscrição, se declararem deficientes, uma 
vez classificados, além de figurarem na lista geral de classifica-
ção, terão seus nomes publicados em relação à parte, obser-
vada a respectiva ordem de classificação. 2.5. Os candidatos 
que se declararem deficientes, se aprovados e convocados, 
serão submetidos a exame médico e deverão apresentar laudo 
médico à Secretaria Municipal de Saúde – SMS, no caso dos 
candidatos aprovados para as vagas previstas no Anexo I. A 
despesa com a realização de exames médicos será de exclusi-
va responsabilidade do candidato. 2.6. O laudo a que se refere 
o subitem 2.5 deverá atestar a espécie e o grau ou nível de 
deficiência, com expressa referência ao código corresponden-
te, segundo a Classificação Internacional de Doenças - CID. 
2.7. O candidato de que trata o subitem 2.1 deste Edital, se 
habilitado e classificado, será submetido à avaliação da Perícia 
Médica do Instituto de Previdência do Município – IPM, que 
decidirá, de forma terminativa, sobre a qualificação do candida-
to e sobre a compatibilidade da deficiência com as atribuições 
da especialidade, não cabendo recurso contra essa decisão. 
2.8. Caso o candidato não tenha sido qualificado pela perícia 
médica como pessoa com deficiência, ou sua deficiência não 
tenha sido julgada compatível com as atribuições da especiali-
dade, na forma do subitem 2.1 deste Edital, ou não tenha atin-
gido a pontuação suficiente para constar na lista geral de habili-
tados e classificados, será considerado reprovado na Seleção. 
2.9. O atendimento diferenciado à pessoa com deficiência dar-
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se-á de acordo com os subitens seguintes. 2.9.1.  O candidato 
com deficiência ou com comprovada necessidade de atendi-
mento diferenciado, de acordo com a Lei Federal nº 7.853/89 e 
o art. 27, §§ 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99, poderá 
solicitar, na Diretoria de Concursos e Seleções – DCS, do IM-
PARH, situado na Av. João Pessoa, 5609, Damas, Fortaleza-
CE, condição especial para a realização da prova. 2.9.2. Os 
benefícios previstos nos §§ 1º e 2º do artigo acima citado deve-
rão ser requeridos formalmente (mediante a devida protocoli-
zação), até a data de 15 de setembro de 2014, das 9h às 
11h30 e das 13h30 às 17h, na Diretoria de Concursos e Sele-
ções – DCS, do IMPARH. Para a consecução deste objetivo, o 
candidato deverá proceder da seguinte forma: a) preencher e 
assinar o requerimento (pessoalmente ou por intermédio de 
representante legal, com a entrega do devido instrumento pro-
curatório – público ou particular); b) anexar cópia do laudo 
médico, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, 
com a expressa referência ao código correspondente da Clas-
sificação Internacional de Doença (CID-10). 2.9.3. As pessoas 
com deficiência, resguardadas as condições previstas pelo 
Decreto Federal nº 3.298/99, sobretudo as dispostas em seu 
art. 40, participarão da Seleção em igualdade de condições 
com os demais candidatos, no que concerne ao conteúdo das 
provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, ao 
horário, ao local de aplicação das provas e à nota mínima exi-
gida de todos os demais candidatos para a aprovação. 2.9.4. O 
candidato com deficiência solicitante de atendimento diferenci-
ado deverá anexar, ao formulário de requerimento de atendi-
mento diferenciado, o laudo médico com a indicação do tipo de 
deficiência de que é portador e com a especificação de suas 
necessidades quanto ao atendimento personalizado. No reque-
rimento deverá constar o nome do médico que forneceu o ates-
tado, o telefone para contato e o número do registro do profis-
sional no Conselho Regional de Medicina. Poderão ser solicita-
dos, ainda: a) no caso de deficiente visual: prova ampliada, 
prova em Braille e ledor; b) no caso de deficiência auditiva 
plena: intérprete em Libras; c) no caso de deficiência física que 
impossibilite o preenchimento do cartão-resposta pelo próprio 
candidato: transcritor; d) no caso de dificuldade acentuada de 
locomoção; espaço adequado. 2.9.5. De acordo com a Lei 
Federal nº 7.853/1989, o tempo de realização das provas pode-
rá ser acrescido de uma hora para as pessoas com deficiência 
que tenham solicitado o tratamento especial previsto nas alí-
neas “a”, “b” e “c” do subitem 2.9.4. 2.9.6. A pessoa com defici-
ência que não requerer atendimento diferenciado até a data 
mencionada no subitem 2.9.2 ficará impossibilitada de realizar 
as provas em condições especiais e não terá direito à amplia-
ção de tempo. 2.10. O candidato que não declarar, no ato da 
inscrição, sua condição de deficiência não poderá alegar poste-
riormente essa condição para reivindicar a prerrogativa legal. 3. 
DAS CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO: 3.1. O candidato 
aprovado na Seleção Pública de que trata este Edital será 
contratado se atendidas as seguintes exigências: a) ter sido 
aprovado na Seleção, na forma estabelecida neste Edital; b) ter 
nacionalidade brasileira e, no caso de nacionalidade portugue-
sa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros 
e portugueses, com o reconhecimento do gozo dos direitos 
políticos, na forma do disposto no art. 13 do Decreto Federal nº 
70.436, de 18 de abril de 1972; c) gozar dos direitos políticos; 
d) estar quite com as obrigações eleitorais; e) estar quite com 
as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo 
masculino; f) possuir os requisitos de escolaridade exigidos no 
Anexo I deste Edital, para a especialidade para a qual se ins-
creveu; g) ter idade mínima de 18 anos, à época da contrata-
ção; h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribui-
ções da especialidade, comprovada por laudo médico expedido 
por profissional competente, devendo constar no documento o 
número de registro no respectivo conselho de classe, o ende-
reço profissional e o número de telefone para contato; i) não 
estar suspenso do exercício profissional nem cumprindo qual-
quer outra penalidade disciplinar; j) apresentar certidão dos 
setores de distribuição dos foros criminais, das Justiças Fede-
ral e Estadual, dos lugares em que tenha residido nos últimos 
dois anos; k) estar credenciado para o exercício da profissão 

pelo Conselho de Classe da categoria para a qual se inscreveu 
na circunscrição do Estado do Ceará. 3.2. Além dos documen-
tos acima relacionados, poderá ser exigida, por ocasião da 
assinatura do contrato, a apresentação de outros documentos 
necessários para a contratação para o serviço público munici-
pal. 3.3. A documentação a que fazem referência os subitens 
3.1 e 3.2 deverá ser apresentada na Secretaria Municipal de 
Saúde – SMS, no caso dos candidatos aprovados para as 
vagas constantes do Anexo I, de acordo com as orientações do 
Edital de Convocação dos candidatos aprovados e classifica-
dos, oportunamente divulgado. 3.4. Para a contratação exigir-
se-á do candidato à apresentação de declaração de não acu-
mulação indevida de cargos, comprovando que o mesmo não 
tem vínculo empregatício com o serviço público, salvo nos 
casos de acumulação lícita de cargos, tudo de acordo com o 
que dispõe o art. 10 da Lei Complementar Municipal nº 
158/2013. 4. DAS INSCRIÇÕES: 4.1. A inscrição do candidato 
implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá 
alegar desconhecimento. 4.2. As inscrições serão realizadas, 
exclusivamente, pela Internet, no endereço eletrônico 
http://www.imparh.fortaleza.ce.gov.br, a partir das 20 horas do 
dia 09 de setembro de 2014, até às 23 horas e 59 minutos do 
dia 15 de setembro de 2014 (horário de Fortaleza-CE). O bole-
to de pagamento, ainda que gerado no último dia de inscrição, 
deverá ser pago obrigatoriamente até a data do vencimento, 
observado o horário da cidade de Fortaleza-CE, não sendo 
permitida a alteração da respectiva data de vencimento, ainda 
que o referido boleto seja impresso após a data-limite para a 
inscrição no certame. Para inscrever-se, o candidato terá de 
indicar seu próprio CPF. 4.2.1. O candidato, para requerer sua 
inscrição, deverá acessar o endereço eletrônico 
http://www.imparh.fortaleza.ce.gov.br e preencher o formulário 
de inscrição constante no mencionado endereço eletrônico. 
4.2.2. No formulário de inscrição consta uma declaração por 
meio da qual o candidato afirma que conhece todas as prescri-
ções do Edital da Seleção Pública, acatando-as e preenchendo 
todos os requisitos exigidos pelo presente Edital. 4.2.3. Somen-
te será aceito o pedido de inscrição feito mediante o preenchi-
mento do formulário de inscrição eletrônico, o qual, durante o 
período de inscrição dessa Seleção, estará disponível exclusi-
vamente no endereço eletrônico http://www.imparh.fortaleza. 
ce.gov.br. 4.2.4. O Instituto Municipal de Pesquisas, Adminis-
tração e Recursos Humanos – IMPARH, não se responsabiliza-
rá por quaisquer atos ou fatos decorrentes de informações e 
endereços incorretos ou incompletos fornecidos pelo candidato. 
4.2.5. O candidato que fizer declaração falsa ou inexata e/ou 
apresentar documentos falsos ou inexatos terá a sua inscrição 
cancelada e serão declarados nulos, em qualquer época, todos 
os atos dela decorrentes. O pedido de inscrição é de respon-
sabilidade exclusiva do candidato, bem como a exatidão dos 
dados cadastrais informados no formulário de inscrição. 4.2.6.  
Após o envio dos dados transcritos, conforme o subitem 4.2.1, 
o candidato deverá imprimir o boleto de pagamento, o qual 
será emitido em seu nome, e efetuar o pagamento da taxa de 
inscrição, no valor de R$ 100,00 (cem reais), em qualquer 
agência, terminal ou correspondente bancário do Banco do 
Brasil, no Internet Banking ou no Banco Popular do Brasil, até a 
data do vencimento. Só será aceito o boleto de pagamento 
impresso por meio do sítio do IMPARH, conforme as orienta-
ções dos subitens 4.2 e 4.2.7, e a inscrição só será efetivada 
após a confirmação do pagamento da taxa de inscrição. 
4.2.6.1. A inscrição só será deferida se houver o pagamento do 
boleto conforme o subitem 4.2.6. NÃO SERÃO ACEITOS PA-
GAMENTOS VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, TRANSFERÊNCIA 
OU DEPÓSITO COM ENVELOPE. Caso seja detectado que o 
pagamento da inscrição tenha sido efetivado por um destes 
meios, a inscrição será automaticamente indeferida e não ha-
verá reembolso do pagamento. 4.2.7. Para a correta leitura do 
código de barras, o boleto bancário deverá ser impresso em 
impressora a laser ou a jato de tinta. 4.2.8. Não será concreti-
zada a inscrição se, por qualquer motivo, houver a inexistência 
do pagamento da taxa de inscrição. 4.2.9. O recibo de paga-
mento do boleto bancário será o comprovante de que o candi-
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dato solicitou sua inscrição na Seleção. 4.2.10. Não será válida 
a inscrição cujo pagamento for realizado em desobediência às 
condições previstas no subitem 4.2 deste Edital. 4.2.11. O 
requerimento da inscrição é particular e individual e o valor 
pago referente à taxa de inscrição é intransferível e insubstituí-
vel. 4.2.12. O Instituto Municipal de Pesquisas, Administração e 
Recursos Humanos – IMPARH, não se responsabilizará por 
solicitação de inscrição via internet não recebida em decorrên-
cia de problemas nos computadores, de falhas de comunica-
ção, de congestionamento nas linhas de comunicação, bem 
como de outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 
transferência de dados. 4.2.13.  A taxa, uma vez paga, não 
será restituída em hipótese alguma, salvo por motivo devida-
mente justificado, em razão de problema provocado pelas insti-
tuições organizadoras. 4.2.14. No ato da inscrição NÃO será 
solicitado o comprovante do requisito de escolaridade exigido 
no Anexo I deste Edital. No entanto, será automaticamente 
eliminado o candidato que não o apresentar, no ato da contra-
tação, na Secretaria Municipal de Saúde – SMS, no caso dos 
candidatos aprovados para as vagas constantes do Anexo I, 
nas datas previstas e de acordo com as orientações constantes 
do Edital de Convocação oportunamente divulgado. 4.2.15. 
Durante o período de inscrição e após o devido preenchimento 
do formulário eletrônico de inscrição, o candidato, caso neces-
site, deverá requerer junto à Diretoria de Concursos e Seleções 
– DCS, na sede do Instituto Municipal de Pesquisas, Adminis-
tração e Recursos Humanos – IMPARH, situado na Avenida 
João Pessoa, 5609, Damas, Fortaleza-CE, das 9h às 11h30 e 
das 13h30 às 17h, atendimento diferenciado para o dia de 
realização da primeira etapa deste certame, nos termos do 
subitem 2.9 supra, indicando as condições diferenciadas de 
que necessita para a realização da prova escrita objetiva, ob-
servando-se, por óbvio, os limites da razoabilidade. 4.2.16. Se 
a solicitação de atendimento diferenciado não for feita previa-
mente, conforme previsto no subitem 2.9.2, o pleito do candida-
to não será atendido no dia da realização das provas. 4.2.17. O 
candidato poderá obter o Edital da Seleção exclusivamente no 
endereço eletrônico http://www.imparh.fortaleza.ce.gov.br. O 
IMPARH não se responsabilizará por downloads do presente 
Edital realizados em outro sítio que não o indicado neste subi-
tem. 5. DO PROCESSO SELETIVO - PROVA ESCRITA OB-
JETIVA: 5.1. Será aplicada uma prova escrita objetiva, de cará-
ter classificatório e eliminatório, com conteúdo de conhecimen-
tos específicos por especialidade. A prova objetiva será com-
posta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma 
valendo 1 (um) ponto, com 4 (quatro) opções de resposta (A, B, 
C, D), cujos conteúdos programáticos constam do Anexo II 
deste Edital. 5.2. Serão considerados aprovados os candidatos 
que acertarem 50% (cinquenta por cento) das questões da 
prova escrita objetiva, o que corresponde a 20 (vinte) questões 
certas e 20 (vinte) pontos, devendo-se aplicar os critérios de 
desempate indicados no subitem 8.3. 5.2.1. Serão considera-
dos classificados os candidatos que alcançarem colocação até 
o número de vagas previsto para cada especialidade. 5.2.2. Os 
candidatos que obtiverem classificação além do número de 
vagas previsto para cada especialidade passarão a integrar o 
Cadastro de Reserva. 5.3.  A nota da prova escrita objetiva 
aplicada aos candidatos será calculada pela seguinte fórmula: 
 
NPO = NQC 
ONDE: 
NPO = nota da prova escrita objetiva 
NQC = número de questões certas 
 
6. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJE-
TIVAS PARA TODAS AS ESPECIALIDADES: 6.1. A prova 
escrita objetiva será aplicada na cidade de Fortaleza - CE, com 
duração de 03 (três) horas, no dia 21 de setembro de 2014, no 
horário das 14h30 às 17h30, para todos os candidatos. 6.2. O 
candidato deverá acessar o endereço eletrônico 
http://www.imparh.fortaleza.ce.gov.br na data prevista no ca-
lendário de atividades deste Edital (item 11) e imprimir o cartão 
de identificação, documento do qual constará o respectivo local 
de realização da aludida prova. 6.3.  O candidato deverá com-

parecer ao local da prova com antecedência mínima de 1 (u-
ma) hora do horário fixado para o fechamento dos portões de 
acesso aos locais de prova, considerando-se o horário da cida-
de de Fortaleza-CE, munido obrigatoriamente de caneta esfe-
rográfica transparente de tinta azul ou preta e de seu documen-
to oficial de identidade original com foto. Não será aceita a 
cópia do documento de identificação, ainda que autenticada. 
6.3.1. A desobediência ao disposto no subitem 6.3 implicará a 
exclusão do candidato deste certame. 6.3.2. Em caso de extra-
vio do documento de identidade original (perda, roubo, etc), 
aceitar-se-á a apresentação da via original de Boletim de Ocor-
rência (B.O.) emitido pela autoridade policial competente, des-
de que dentro do prazo máximo de 60 (sessenta) dias (ou outro 
prazo consignado no próprio documento). Neste caso, o candi-
dato será encaminhado à sala da coordenação, onde será 
formalizada a sua identificação especial. 6.3.2.1. Para que seja 
finalizada a identificação especial, o candidato obriga-se a 
entregar ao coordenador do local de prova a cópia do respecti-
vo Boletim de Ocorrência (B.O.). Caso não disponha da cópia 
do documento, deverá deixar a via original do B.O., sob pena 
de ser impedido de fazer a prova e, consequentemente, ser 
eliminado do certame. 6.4. O cartão de identificação do candi-
dato não é considerado documento de identificação. Por este 
motivo, o candidato também deverá estar munido do seu do-
cumento oficial de identidade original com foto, na forma revista 
no subitem 6.7, a fim de apresentá-lo na entrada do local de 
prova e ao adentrar a sala. 6.5. Fechados os portões às 14h30 
para a aplicação da prova escrita objetiva, iniciar-se-ão os 
procedimentos operacionais relativos a presente Seleção. 6.6. 
A inviolabilidade das provas será comprovada somente no 
momento de romper o lacre do malote, o que ocorrerá na pre-
sença de dois candidatos, mediante a aposição de sua assina-
tura em um termo formal, na coordenação do local de prova. 
6.7. Será considerado documento oficial de identidade com 
foto: a) carteira ou cédula de identidade com foto, expedida 
pelas Forças Armadas, secretarias de segurança pública, cor-
pos de bombeiros militares, órgãos fiscalizadores de exercício 
profissional (ordem ou conselho de classe) e pelo Ministério 
das Relações Exteriores; b) passaporte vigente; c) certificado 
de reservista e carteira funcional expedida por órgão público 
que, por lei federal, vale como identidade; d) carteira nacional 
de habilitação (somente o modelo com foto) e CTPS com foto. 
6.8.  Não serão aceitos como documento oficial de identidade 
certidões de nascimento ou casamento, CPF, títulos eleitorais, 
carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, 
carteiras funcionais sem valor de identidade nem documentos 
ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. 6.9. Os documen-
tos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, 
com clareza, a identificação do candidato e deverão conter, 
obrigatoriamente, a fotografia do candidato. 6.10. Durante a 
realização da prova escrita objetiva, sob pena de exclusão do 
presente certame, não será admitida qualquer espécie de con-
sulta e comunicação entre os candidatos, nem a utilização ou o 
porte de lápis, borracha, lapiseira, livros, manuais, impressos 
ou anotações, máquinas calculadoras, boné, artigos de chape-
laria, óculos escuros e relógios, nem o porte e utilização de 
agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, bip, e-books, 
walkman, MP3 player, Ipod, Iphone, gravador ou qualquer outro 
receptor ou transmissor de mensagens e dados. 6.10.1. Será 
disponibilizado aos candidatos, na sala de prova, instrumento 
de marcação do tempo de duração da prova. 6.11. É vedado o 
ingresso de candidato em local de prova portando arma. O 
candidato que estiver armado deverá dirigir-se à sala da coor-
denação do local de prova antes do início dos testes para o 
acautelamento da arma. 6.12. Não haverá, em hipótese algu-
ma, segunda chamada para as provas. 6.13. Em hipótese 
nenhuma o candidato poderá realizar provas fora da data de-
terminada para a aplicação do certame, fora do horário estabe-
lecido para o fechamento dos portões (subitem 6.5) e em outro 
local que não seja o predeterminado. 6.14. Somente será per-
mitido o preenchimento do cartão-resposta pelo próprio candi-
dato, com caneta esferográfica transparente (tinta azul ou pre-
ta), único material que poderá permanecer na posse do candi-
dato durante o período de realização da prova. Proibir-se-á 
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qualquer colaboração ou participação de terceiros para tal fim. 
6.15. A assinatura constante do cartão-resposta deverá ser, 
obrigatoriamente, igual à do documento oficial de identidade 
original apresentado pelo candidato. 6.16. Em nenhuma hipó-
tese haverá a substituição do cartão-resposta em virtude de 
erro provocado pelo candidato. 6.17. Na correção do cartão-
resposta será atribuída nota zero à questão com mais de uma 
opção assinalada, sem opção assinalada, com rasura, com 
emenda ou com campo de marcação não preenchido integral-
mente. 6.18. Por motivo de segurança, os candidatos somente 
poderão ausentar-se definitivamente do recinto de realização 
das provas depois de decorrida uma hora do seu início. 6.19.  
Ao terminar a prova, o candidato entregará, obrigatoriamente, 
ao fiscal de sala o seu cartão-resposta assinado e o seu cader-
no de provas. 6.20. Por razões de ordem técnica e de seguran-
ça do certame, não será permitido: a) o ingresso ou a perma-
nência de pessoas estranhas ao processo seletivo no estabe-
lecimento de aplicação das provas, desde a abertura dos por-
tões do local de prova (às 13h30) até o término do tempo de 
prova (às 17h30); b) o fornecimento de qualquer exemplar ou 
cópia do caderno de provas a candidatos, a autoridades ou a 
instituições de direito público ou privado, mesmo após o encer-
ramento da Seleção. No entanto, o caderno da prova escrita 
objetiva e o gabarito preliminar serão disponibilizados no sítio 
do IMPARH (http://www.imparh.fortaleza.ce.gov.br), no dia 21 
de setembro de 2014, a partir das 18h30, horário de Fortaleza-
CE. 6.21. Somente será permitida a anotação do gabarito indi-
vidual da prova escrita objetiva aos candidatos que permanece-
rem na sala nos últimos 30 (trinta) minutos do tempo total da 
prova. Para tais candidatos será disponibilizada uma folha 
específica para a anotação do gabarito. 7. DOS RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS: 7.1. Admitir-se-á recurso administrativo 
contestando: a) o conteúdo de questões e o gabarito preliminar 
da prova escrita objetiva; b) o resultado preliminar da prova 
escrita objetiva. 7.2. Os recursos deverão ser interpostos no 
prazo de 01 (um) dia útil, contado a partir da data da divulga-
ção no endereço eletrônico http://www.imparh.fortaleza.ce. 
gov.br do resultado preliminar da prova de título. 7.3. Admitir-
se-á um único recurso, por candidato, contra cada evento refe-
rido no subitem 7.1 deste Edital. 7.4. Todos os recursos deve-
rão ser dirigidos à Presidência do IMPARH, formalizados por 
meio de processo administrativo, desde que devidamente fun-
damentados, inclusive com referências bibliográficas (e a dis-
ponibilização, em cópias legíveis, dos textos referenciados), 
dentro do prazo indicado no subitem 7.2, das 9h às 11h30 e 
das 13h30 às 17h e entregues na Diretoria de Concursos e 
Seleções - DCS/IMPARH, situado na Avenida João Pessoa, 
5609, Damas, Fortaleza–CE. 7.5. Somente serão apreciados 
os recursos interpostos dentro do prazo, com a indicação do 
Edital da Seleção, do nome, CPF e cópia do documento oficial 
de identidade original do candidato, bem como da assinatura 
do candidato ou do seu procurador. No caso de recurso inter-
posto por procurador, este deverá indicar seu RG e CPF e o 
RG e CPF do candidato no requerimento de recurso adminis-
trativo, anexando a respectiva procuração particular ou pública. 
7.6. O recurso interposto fora do respectivo prazo não será 
aceito, sendo considerada, para tanto, a data do protocolo. 7.7. 
O recurso apreciado tempestivamente terá efeito suspensivo 
quanto ao objeto requerido, até que seja conhecida a decisão. 
7.8. Se do exame dos recursos resultar a anulação de questão, 
os pontos a ela correspondentes serão atribuídos a todos os 
candidatos que fizeram a prova, independentemente da formu-
lação de recurso. 8. DAS CONDIÇÕES PARA A APROVAÇÃO 
E DO RESULTADO FINAL: 8.1. A classificação final dos candi-
datos aprovados obedecerá à ordem decrescente do número 
de pontos por eles obtidos, de acordo com a nota da prova 
escrita objetiva (NPO). 8.2. Serão considerados aprovados os 
candidatos que atenderem às regras constantes do subitem 5.2 
deste Edital. 8.3. Ocorrendo empate de classificação, o de-
sempate entre os candidatos ocorrerá levando-se em conta os 
critérios abaixo relacionados, sucessivamente: a) idade igual 
ou superior a 60 (sessenta) anos, na forma do disposto no 
parágrafo único do art. 27 da Lei Federal n° 10.741/2003 (Esta-
tuto do Idoso); b) a idade maior, considerando-se ano, mês e 

dia. 8.4. Serão considerados reprovados, para todos os efeitos, 
os demais candidatos que não atenderem à determinação 
fixada no subitem 8.2 deste Edital. 9. DA HOMOLOGAÇÃO: 
9.1. O resultado final dos candidatos classificados e integrantes 
do Cadastro de Reserva será devidamente homologado e 
publicado no Diário Oficial do Município e divulgado no sítio do 
IMPARH (http://www.imparh.fortaleza.ce.gov.br), obedecendo-
se à ordem de classificação por especialidade, conforme pre-
visto no Anexo I, não se admitindo recurso contra esse resulta-
do. 9.2. A homologação do resultado da Seleção será feita por 
ato do Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e 
Gestão. 9.3. O Secretário Municipal de Planejamento, Orça-
mento e Gestão poderá, a seu critério, antes da homologação 
do resultado final da Seleção Pública, suspender, alterar ou 
cancelar o certame, não assistindo aos candidatos direito à 
interposição de recurso administrativo. 9.4. A publicação no 
Diário Oficial do Município – DOM, substitui atestados, certifi-
cados ou certidões relativos à classificação, média ou nota do 
candidato. 10. DA CONTRATAÇÃO E DA LOTAÇÃO: 10.1. Os 
candidatos serão convocados oportunamente para a contrata-
ção mediante edital publicado pela Secretaria Municipal de 
Saúde – SMS, com a interveniência da Secretaria Municipal de 
Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPOG, dentro do prazo 
de validade do certame, de acordo com o previsto no subitem 
12.1. Será considerado desistente o candidato que não compa-
recer ao local indicado, na data e no prazo determinados no 
referido edital.  10.2. A contratação do candidato aprovado na 
Seleção fica condicionada à satisfação das exigências constan-
tes deste Edital e de outras condições complementares exigi-
das de acordo com a legislação vigente, no prazo constante da 
convocação feita pela Secretaria Municipal de Saúde – SMS, 
dos candidatos aprovados para as vagas previstas no Anexo I, 
com a interveniência da Secretaria Municipal de Planejamento, 
Orçamento e Gestão – SEPOG, obedecendo-se rigorosamente 
à ordem de classificação por especialidade. 10.3. A contrata-
ção dos candidatos selecionados terá vigência de 12 (doze) 
meses, podendo ser prorrogada, uma única vez, por igual perí-
odo, de acordo com o comando previsto no art. 7º da Lei Com-
plementar Municipal nº 158/2013, sendo-lhes assegurado, 
quando o contrato atinja a duração de 12 (doze) meses, ou de 
sua prorrogação por igual período, o pagamento do último mês 
em dobro e com o acréscimo de um terço da remuneração, a 
título de férias e adicional de férias, respectivamente. 10. DO 
CALENDÁRIO DE ATIVIDADES: 
 

ATIVIDADES DATA PROVÁVEL 

 Inscrição pela INTERNET 09 a 15/setembro/2014 

Divulgação para impressão do cartão de 
identificação do candidato, através do 
portal do IMPARH 

A partir das 20h de 
18/setembro/2014 

Aplicação da prova escrita objetiva 21/setembro/2014 

Divulgação do gabarito preliminar 
A partir das 20h de 
21/setembro/2014 

Recurso contra o gabarito preliminar 22/setembro/2014 

Divulgação do gabarito definitivo e 
resultado preliminar 

25/setembro/2014 

Recurso contra o resultado preliminar 26/setembro/2014 

Resultado final e ato de homologação 30/setembro/2014 

 
12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 12.1. Essa Seleção Pública 
tem validade de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual 
período, a contar da data de homologação de seu resultado 
final. 12.2. O prazo de validade estabelecido para essa Seleção 
não gera obrigatoriedade para a Prefeitura de Fortaleza de 
aproveitar, nesse período, os candidatos integrantes do Cadas-
tro de Reserva. 12.3. A divulgação de todos os atos,                
resultados e editais definitivos referentes a essa Seleção dar-
se-á por meio do endereço eletrônico do IMPARH 
(http://www.imparh.fortaleza.ce.gov.br), sendo o acompanha-
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mento de inteira responsabilidade deste órgão. Portanto, não 
se aceitará qualquer justificativa para o desconhecimento dos 
prazos neles assinalados. 12.4. A publicação de todos os atos 
administrativos referentes a essa Seleção Pública ocorrerá por 
meio do Diário Oficial do Município. 12.5. A inexatidão das 
afirmativas contidas em documentos apresentados, ainda que 
verificada posteriormente, eliminará o candidato da seleção 
pública, anulando-se os atos decorrentes da inscrição. 12.6. 
Será excluído da Seleção, por ato da Presidência do Instituto 
Municipal de Pesquisas, Administração e Recursos Humanos – 
IMPARH, o candidato que: a) fizer, em qualquer documento, 
declaração falsa ou inexata; b) agir com incorreção ou descor-
tesia para com qualquer membro da equipe encarregada da 
aplicação das provas; c) for responsável por falsa identificação 
pessoal; d) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para 
obter a aprovação própria ou de terceiros, no certame; e) não 
atender às determinações regulamentares do IMPARH. 12.7. 
São de obrigação e de responsabilidade do candidato manter 
atualizados seus dados e conferir a correta grafia de seu nome 

nos documentos impressos e nas publicações. Caso haja al-
gum erro, o candidato deve solicitar a correção em requerimen-
to protocolado na Diretoria de Concursos e Seleções - 
DCS/IMPARH, situado na Avenida João Pessoa, 5609, Damas, 
Fortaleza-CE, no decorrer de toda a Seleção. 12.8. Os casos 
omissos, no que concerne aos aspectos técnicos e operacio-
nais referentes à seleção, serão resolvidos pela Presidência do 
Instituto Municipal de Pesquisas, Administração e Recursos 
Humanos – IMPARH, por intermédio da Comissão Coordena-
dora do certame, juntamente com a Secretaria Municipal de 
Saúde – SMS. 12.9. A Comarca de Fortaleza é o foro compe-
tente para decidir quaisquer ações judiciais ou medidas extra-
judiciais interpostas com respeito ao presente edital e à respec-
tiva seleção pública. Fortaleza, 08 de setembro de 2014. Phili-
pe Theophilo Nottingham - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. Maria do Per-
pétuo Socorro Martins Breckenfeld - SECRETÁRIA MUNI-
CIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA. David Faustino de Lima 
- PRESIDENTE DO IMPARH. 

 

PREFEITURA DE FORTALEZA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS 
INSTITUTO MUNICIPAL DE PESQUISAS, ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - IMPARH 

 
SELEÇÃO PÚBLICA PARA A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE 

 

ANEXO I AO EDITAL Nº 47/2014 
 

QUADRO DE VAGAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS 
 

ESPECIALIDADE 
CARGA 

HORÁRIA 

NÚMERO DE VAGAS 
REMUNERAÇÃO 

EM R$ 

REMUNERAÇÃO 

EM R$ COM  

INSALUBRIDADE 

REQUISITO AMPLA  

CONCORRÊNCIA 

PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA 
TOTAL 

 

1. Médico 

 

240 

 

11 

 

01 

 

12 

 

9.000,00 

 

10.800,00 

Curso de Graduação Com-

pleto em Medicina com 

Registro Profissional 

 

2. Cirurgião-

Dentista 

 

240 

 

11 

 

01 

 

12 

 

4.300,00 

 

5.160,00 

Curso de Graduação em 

Odontologia e Registro 

Profissional 

TOTAL 22 02 24    

 
 

PREFEITURA DE FORTALEZA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 

ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PESQUISAS, ADMINISTRAÇÃO 
E RECURSOS HUMANOS - IMPARH 

 
SELEÇÃO PÚBLICA PARA A CONTRATAÇÃO POR TEMPO 
DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE 

 

ANEXO II AO EDITAL Nº 47/2014 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

 1. MÉDICO: 1. A organização do sistema de 
saúde no Brasil; 2. O SUS, seus princípios, diretrizes e legisla-
ção básica (Leis Federais nº 8.080/90 e nº 8.142/90); 3. Nor-
mas Operacionais Básicas/NOB e Norma Operacional de As-
sistência à Saúde/NOAS; 3. Doenças de notificação compulsó-
ria: medidas de prevenção, diagnóstico, tratamento e registros; 
4. Imunização do adulto - calendário nacional e efeitos adver-
sos das vacinas; 5. Abordagem clínica do adolescente; 6. Aten-
ção integral à saúde da mulher: atendimento à gestação, ao 
parto e ao puerpério; gestação de alto risco; prevenção do 
câncer de mama e de colo uterino; secreção vaginal - mucor-
réias, vaginites e cervicites; 7. Planejamento familiar e métodos 
contraceptivos; 8. Síndrome do climatério; 9.Proteção à saúde 
do adulto: dietoterapia; atividade física; tabagismo; obesidade; 
dependência química; prevenção do câncer de próstata; saúde 
ocupacional; 9. Saúde mental; 10. Atenção básica às doenças 

crônico-degenerativas: hipertensão arterial sistêmica; cardiopa-
tia isquêmica; insuficiência cardíaca; arritmias cardíacas; doen-
ça pulmonar obstrutiva crônica; diabetes mellitus; neoplasias; 
11. Atenção básica à saúde do idoso: deficiências visuais, audi-
tivas e cognitivas; incontinência esfincteriana; dificuldades de 
locomoção; isolamento social; vulnerabilidade para acidentes 
domésticos; prevenção de doenças infecciosas – imunização; 
12. Doenças transmissíveis de interesse local: tuberculose e 
hanseníase; 13. Doenças Sexualmente Transmissíveis/AIDS, 
hepatites virais, meningites, sarampo, rubéola, tétano, difteria, 
coqueluche, varicela, raiva, leishmanioses, dengue, febre ama-
rela; 14. Atendimento às situações de urgência e emergência 
em clínica geral; 15. Código de Ética Médica. 2. CIRURGIÃO-
DENTISTA: 1. Anestesia locorregional oral: técnicas, anestési-
cos, indicações e contra indicações, acidentes, medicação de 
urgência; 2. Atenção à saúde bucal do idoso e da criança; 3. 
Biossegurança, ergonomia e controle de infecção no consultó-
rio; 4. Cariologia: etiologia, epidemiologia,progressão e controle 
da cárie dentária; 5. Cimento ionômero de vidro de alta viscosi-
dade: características e técnica de manipulação; 6. Confecção 
de coroas provisórias em acrílico; 7. Dentística: restaurações 
com ionômero de vidro e resina composta, restaurações com-
plexas com amálgama; 8. Diagnóstico, tratamento e controle 
dos principais problemas periodontais, técnicas de raspagem; 
9. Doença periodontal: etiologia, epidemiologia, diagnóstico e 
tratamento; 10. Epidemiologia em saúde bucal; 11. Estratégia 
de Saúde da Família; 12. Farmacologia aplicada à odontologia; 
13. Flúor: uso racional, toxicologia; 14. Fluorose dentária:  
diagnóstico e tratamento; 15. Infecções bacterianas, virais e 
micóticas: diagnóstico e tratamento; 16. Organização de mode-
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los assistenciais em odontologia; 17. Planejamento e organiza-
ção de serviços assistenciais de odontologia; 18. Principais 
manifestações bucais de doenças sistêmicas: diagnóstico e 
tratamento; 19. Princípios básicos de oclusão; Confecção e 
adaptação de prótese total e parcial removível; 20. Princípios 
da radiologia odontológica: Indicações, técnicas e interpreta-
ção; 21. Procedimentos cirúrgicos de pequeno e médio porte: 
exodontia simples e complexas; 22. Processos agudos na 
cavidade bucal: diagnóstico e tratamento; 23. Tratamento con-
servador do complexo dentina/polpa; 24. Tratamento Restaura-
dor Atraumático: conceito, abordagem, materiais restauradores 
adesivos com abordagem de mínima intervenção; 25. Trauma-
tismos e imobilizações dentárias; 26. O SUS, seus princípios, 
diretrizes e legislação básica (Leis Federais nº 8.080/90 e nº 
8.142/90). 
 

PREFEITURA DE FORTALEZA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 

ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PESQUISAS, ADMINISTRAÇÃO 
E RECURSOS HUMANOS - IMPARH 

 
SELEÇÃO PÚBLICA PARA A CONTRATAÇÃO POR TEMPO 
DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE 

 

ANEXO III AO EDITAL Nº 47/2014 
 

ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS 
 
 Médico: I - realizar atenção à saúde aos indiví-
duos sob sua responsabilidade; II - realizar consultas clínicas, 
pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na 
UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos 

demais espaços comunitários (escolas, associações etc.); III - 
realizar atividades programadas e de atenção à demanda es-
pontânea; IV - encaminhar, quando necessário, usuários a 
outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo 
sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêu-
tico do usuário; V - indicar, de forma compartilhada com outros 
pontos de atenção, a necessidade de internação hospitalar ou 
domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamen-
to do usuário; VI - contribuir, realizar e participar das atividades 
de Educação Permanente de todos os membros da equipe; VII 
- participar do gerenciamento dos insumos necessários para o 
adequado funcionamento da USB. Cirurgião-Dentista: I - reali-
zar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológi-
co para o planejamento e a programação em saúde bucal; II - 
realizar a atenção à saúde em saúde bucal (promoção e prote-
ção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, 
acompanhamento, reabilitação e manutenção da saúde) indivi-
dual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos 
específicos, de acordo com planejamento da equipe, com reso-
lubilidade; III - realizar os procedimentos clínicos da Atenção 
Básica em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências, 
pequenas cirurgias ambulatoriais e procedimentos relacionados 
com a fase clínica da instalação de próteses dentárias elemen-
tares; IV - realizar atividades programadas e de atenção à 
demanda espontânea; V - coordenar e participar de ações 
coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de 
doenças bucais; VI - acompanhar, apoiar e desenvolver ativi-
dades referentes à saúde bucal com os demais membros da 
equipe, buscando aproximar e integrar ações de saúde de 
forma multidisciplinar; VII - supervisionar as atividades do Téc-
nico em Saúde Bucal (TSB) e Auxiliar em Saúde Bucal (ASB); 
VIII - participar do gerenciamento dos insumos necessários 
para o adequado funcionamento da UBS. 

*** *** *** 
 

PREFEITURA DE FORTALEZA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 

ORÇAMENTO E GESTÃO – SEPOG 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS 

INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA – IJF 
INSTITUTO MUNICIPAL DE PESQUISAS, 

ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS – IMPARH 

SELEÇÃO PÚBLICA PARA A CONTRATAÇÃO POR TEMPO 
DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE 

EDITAL Nº 48/2014 
 
 O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE, O SUPERINTENDENTE DO IJF E O PRESIDENTE DO IMPARH, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com 
o previsto no Edital nº 42/2014. DIVULGAM, em anexo, o gabarito definitivo da Seleção Pública para a Contratação por Tempo       
Determinado de Profissionais da Área de Saúde, nos termos do item 12 do Edital Regulador. Fortaleza, 09 de setembro de 2014. 
Philipe Theophilo Nottingham - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. Maria do Perpétuo           
Socorro Martins Breckenfeld - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Francisco Walter Frota de Paiva - SUPERINTENDENTE 
DO IJF. David Faustino de Lima - PRESIDENTE DO IMPARH. 

PREFEITURA DE FORTALEZA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 

ORÇAMENTO E GESTÃO – SEPOG 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS 

INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA – IJF 
INSTITUTO MUNICIPAL DE PESQUISAS, 

ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS – IMPARH 

SELEÇÃO PÚBLICA PARA A CONTRATAÇÃO POR TEMPO 
DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE 

ANEXO ÚNICO AO EDITAL Nº 48/2014 

GABARITO DEFINITIVO 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C D B C A B C D A B A D A C A B C B A D 
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

D C D A B C A D A C D A A B A A B B C A 

 
MASSOTERAPEUTA 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

D C A D D B D A B B C D A A C D B D A C 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

A B A A C D A C A A A D D D D D B A A A 

 
TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A A D C D A A B B B D A C B D C D C A D 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

C D B D C D A C B D C A D A D B A A B D 

 
TÉCNICO DE RADIOLOGIA 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A C D B B D C A C D B A D C B A B A D C 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

A C D B A C D B C D A B C D A B C A B D 

 
TÉCNICO DE LABORATÓRIO 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

B A A D D D D D A A C B B B D A A B A D 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

B A B A A C A A C B A B B D A C A A B D 

 
AUXILIAR DE FARMÁCIA 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

D B C C D A D C A C B B D A C D A B D C 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

C A C D B A C C D B A C C B C A D C A C 

 
MOTOQUEIRO SOCORRISTA 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C B B C D A A D D B C A A B B D D C A B 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

A B D C A D A C C B D B A C D D B A C A 

 
MOTORISTA SOCORRISTA 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C B B B A C D D C A C B D A B C A D D C 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

B C A B D D D A C C B D B C D D B D C D 

 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A C D C D B A C D A D C B B B A C D D D 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

B A C D C C A A C D B B D A A C B D B C 
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TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

B C D C B A B C A D C C D A B D A A B C 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

C A C A C C D A C C A C A A C A D C B C 

 
MÉDICO SOCORRISTA 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

B D B A C B D C D B C D D C D B A B D C 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

C A B B A C D C B B C D D B C B B C D D 

 
MÉDICO TRAUMATOLOGISTA 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C C C A D A C A A A C B A B C B C B C A 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

A B C A A B A C D B B B B C B B A B D B 

 
MÉDICO PSIQUIATRA 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

B C D D C A A C A A D D A A B B C B D C 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

D C C B D C A D A A C C A A A D A D D C 

 
FARMACÊUTICO 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C D B C D A D B B D C A C B A B D A B C 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

B B D A C D B D D A A C B C A B B D C D 

 
FONOAUDIÓLOGO 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

D D B A D B D D C D D A D B B D C C B C 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

C B D D C B D A C D D C C B B D C A D A 

 
BIOQUÍMICO 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

B D A B A B C C A C D C B C D B B A B D 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

A D D B C B D B D A C A B C A A C C D C 

 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

B A C D A B D A D B A D B C A C C C D B 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

A D C A C C A B D C A D B D A C D A A D 

 
EDUCADOR FÍSICO 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C B B C D D D C B C D B A A B A B B A D 
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

C C C A C A D D B D C D A C A A C D A C 

 
PSICÓLOGO 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

B D A C B B C A D C A B C B D D A D B B 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

D B C C A D A C A D B B B D A D C B A D 

 
NUTRICIONISTA 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C B D B C D A D D C B D A D A A C B D C 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

A D D B A B A D B C D B C D A A B A D C 

 
FISIOTERAPEUTA 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C A B C B A D C D B A B B C D B B Nula A C 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

B A D A C D A C D A D C A B D D C C A B 

 
ASSISTENTE SOCIAL 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

D A B C A B C A B C A B C B A D C C C B 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

A A D C C B A C B A C B A B C D A B A B 

 
ENFERMEIRO 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Nula B A C D A B D C B A C D D A A D B B C 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

B D A A C A Nula C B B B A C B D B A D B C 

 
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C D B D C B A C D D B B C A A D C A D D 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

A D A C B D A A B D D C B D B D A C B D 

 
MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C A D D C D C D D B B D C B C B A D B C 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

B D A C A C C D A A D D B C A B D A C A 

 
MÉDICO CLÍNICO GERAL 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

D B B D A B A A C A D A D D C B A Nula C A 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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D C B A A D C C B A Nula B C B B A D D B A 

 
MÉDICO OTORRINO 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A C D B B A A D A C C D C B B D A A C D 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

C C D A D B B A C C B D A C D A D C D B 

 
TÉCNICO DE ANÁLISES CLÍNICAS 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A B C A D A C D A B C A D A D B A B A A 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

D D A B A B D A A B B A A D A D A D B D 

*** *** *** 
 

 ERRATA - Na Portaria S/N, de 20.02.1989, que 
averbou o tempo de serviço da servidora ANA CÉLIA SILVA, 
matrícula nº 8462-01, lotada na Secretaria Regional III, ONDE 
SE LÊ: período de 01.01.83 a 14.06.84, no total de 531 dias, ou 
seja, 01 ano, 05 meses e 16 dias, LEIA-SE: período de 
01.04.1983 a 14.06.1984, no total de 440 dias, ou seja, 01 ano, 
02 meses e 15 dias. GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICI-
PAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, em 02 
de setembro de 2014. Philipe Theophilo Nottingham - SE-
CRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMEN-
TO E GESTÃO. 

*** *** *** 
 

 ERRATA - Na Portaria nº 0510/1990, de 
24.09.1990, que averbou o tempo de serviço do servidor JOÃO 
DOS SANTOS REIS FILHO, matrícula nº 1314-01, lotado na 
Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINF, ONDE SE LÊ: 
período de 27.07.70 a 29.12.72, no total de 2 anos, 05 meses e 
03 dias, LEIA-SE: período de 17.07.1970 a 31.12.1971, no ttal 
de 533 dias, ou seja, 01 ano, 05 meses e 18 dias. GABINETE 
DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇA-
MENTO E GESTÃO, em 02 de setembro de 2014. Philipe 
Theophilo Nottingham - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. 

*** *** *** 
 

 ERRATA - No Ato nº 4743/2013 - GP, de 
13.11.2013, que nomeou a servidora discriminada a seguir, 
para exercer o cargo em comissão de Suporte de Atividades 
Técnicas, simbologia DNI-1, integrante da estrutura administra-
tiva da Secretaria Municipal de Saúde, quanto ao seu nome, é 
feita a seguinte alteração, ONDE SE LÊ: Edneide Maria Brito 
Sousa. LEIA-SE: EDINEIDE MARIA BRITO SOUZA. GABINE-
TE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, em 02 de setembro de 2014.         
Philipe Theophilo Nottingham - SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. 

*** *** *** 
 

 ERRATA - No Ato nº 4251/2013, de 07.10.2013, 
que concedeu a Gratificação de Insalubridade a servidora dis-
criminada a seguir, matrícula nº 96474-01, Enfermeiro PSF, 
lotada na Secretaria Municipal de Saúde - CSF Parque São 
José, quanto ao seu nome, é feita a seguinte alteração, ONDE 
SE LÊ: Micheliny Gomes Bandeira. LEIA-SE: MICHELINY 
GOMES BARREIRA. GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICI-
PAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, em 02 
de setembro de 2014. Philipe Theophilo Nottingham - SE-
CRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMEN-
TO E GESTÃO. 

*** *** *** 

 ERRATA - No Ato nº 972/2014 - SEPOG, de 
23.04.2014, que averbou o tempo de serviço da servidora MO-
NALIZA LIMA, matrícula nº 76478-02, Fiscal Municipal, lotada 
na Secretaria Regional V, ONDE SE LÊ: nos períodos de 
24.09.2007 a 30.01.2008, 03.03.2008 a 31.01.2009 e de 
21.07.2008 a 19.07.2010, LEIA-SE: nos períodos de 
24.09.2007 a 30.01.2008, 03.03.2008 a 31.01.2009 e de 
01.02.2009 a 19.07.2010. GABINETE DO SECRETÁRIO MU-
NICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, em 
02 de setembro de 2014. Philipe Theophilo Nottingham - 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇA-
MENTO E GESTÃO. 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

 
 

PORTARIA Nº 268/2014 - SME 
 

Institui e Nomeia a Comissão 
Técnica para análise e emissão 
de parecer das amostras apre-
sentadas no Pregão Eletrônico 
194/2014, cujo objeto é a sele-
ção de empresa para registro 
de preços para futuras e even-
tuais aquisições de materiais 
de uso pessoal (lençol, toalhas 
e colchonetes) para a educa-
ção infantil da Rede Pública 
Municipal de Ensino de Forta-
leza. 

 
 O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, 
no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Com-
plementar nº 39, de 13 de julho de 2007. CONSIDERANDO 
que o Edital de nº 1630/2014, do Pregão Eletrônico n° 
194/2014 determina, em seu item 13.2, a apresentação de 
amostras a serem analisadas por uma comissão de servidores 
especialmente designada para este fim pela autoridade compe-
tente. RESOLVE: Art. 1º - Instituir e nomear Comissão Técnica 
para análise e emissão de parecer técnico das amostras apre-
sentadas no Pregão Eletrônico n° 194/2014, cujo objeto é a 
seleção de empresa para registro de preços para futuras e 
eventuais aquisições de materiais de uso pessoal (lençol, toa-
lhas e colchonetes) para a Educação Infantil da Rede Pública 
Municipal de Ensino de Fortaleza. Art. 2º - Esta Portaria entra 
em vigor na data de sua publicação. GABINETE DO SECRE-
TÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em 05 de setembro de 
2014. Joaquim Aristides de Oliveira - SECRETÁRIO MUNI-
CIPAL DA EDUCAÇÃO - RESPONDENDO. 
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ANEXO I DA PORTARIA Nº 268/2014 
 

NOME CARGO/FUNÇÃO MATRÍCULA FUNÇÃO 
Simone Do-
mingos Calan-
drine 

Orientadora Educacional/ 
Gerente da Célula de Apoio 
à Gestão  Educação Infantil 

 
57206.01 

 
Presidente 

Alcileide de 
Oliveira Souza 

Orientadora Educacional/ 
Técnica em Educação 

21832.03 Membro 

Ana Cristina 
Chaves Carva-
lho 

Professora 19081.01 Membro 

*** *** *** 
 

PORTARIA Nº 269/2014 - SME 
 
Converte em pecúnia a Licença 
Prêmio e reconhece a dívida 
em favor dos servidores afas-
tados aguardando aposentado-
ria que indica. 

 
 O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere 
a Lei Complementar nº 39, de 13 de julho de 2007. CONSIDE-
RANDO o art. 5º da Lei nº 9.780, de 10 e junho de 2011, que 
possibilita a conversão de Licença Prêmio em Pecúnia para os 
servidores do Plano de Cargos, Carreira e Salário do Ambiente 

de Especialidade Educação, Núcleo de Atividade Específica da 
Educação, Grupo Ocupacional do Magistério. CONSIDERAN-
DO a Portaria nº 168/2012, que disciplina a conversão de Li-
cença Prêmio em pecúnia desses servidores. CONSIDERAN-
DO a adesão tempestiva ao processo de conversão de Licença 
Prêmio em pecúnia efetuada pelos servidores elencados no 
Anexo Único e suas atuais condições de afastados aguardando 
aposentadoria. CONSIDERANDO o art. 3º, III, do Decreto nº 
12.757-A, de 19 de janeiro de 2011, publicado no Diário Oficial 
do Município em 20 de janeiro de 2011; e CONSIDERANDO a 
previsão legal do art. 37 da Lei nº 4.320 de 17 de março de 
1964, que autoriza o pagamento de despesas de exercício 
anterior. RESOLVE: Art. 1º - Conceder a conversão da Licença 
Prêmio dos servidores constantes no Anexo Único em pecúnia. 
Art. 2º - Reconhecer a dívida em favor dos servidores públicos 
municipais elencados no Anexo Único desta Portaria, no valor 
de R$ 178.243,41 (cento e setenta e oito mil, duzentos e qua-
renta e três reais e quarenta e um centavos), com Dotação 
Orçamentária 24901.12.122.0001.2791.0001 - Elemento de 
Despesa 319092 - Fonte de recurso 0.101 do orçamento do 
Fundo Municipal de Educação – FME. Art. 3º - O pagamento 
será realizado em uma única parcela. Art. 3º - Esta Portaria 
entra em vigor na data de sua publicação. GABINETE DO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, em 05 de setem-
bro de 2014. Joaquim Aristides de Oliveira - SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RESPONDENDO. 

 
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 269/2014 - SME   

SERVIDORES COM REGISTRO DE CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMO EM PECÚNIA QUE ESTÃO AGUARDANDO APOSENTADORIA   

  Data Solicitação NOME MAT. CARGO 
Nº Ato 

DOM 

Data 

Publicação 

Período 

Aquisição 

Inicial 

Período 

Aquisição 

Final 

Quinquênio 

QUANTITATIVO DE 

MESES  

TRANSFORMADOS 

 Valor 

Total  

1 
18/09/2012 

19:22:22 

VICENCIA PAULA DE LIMA 

CUNHA 
645802 PROFESSOR 7290/2011 02/06/2011 01/03/2006 28/02/2011 

2º Quin-

quênio 
3 6.737,67 

2 
05/10/2012 

11:55:21 

TEREZA DE JESUS FARIAS 

DA COSTA 
2447501 PROFESSOR 8311/2012 28/09/2012 03/04/1996 02/04/2001 

5º Quin-

quênio 
3 5.170,68 

3 
05/10/2012 

12:07:33 
HILTON COELHO DE DEUS 4766501 PROFESSOR 7309/2012 04/09/2012 26/04/2001 25/04/2006 

1º Quin-

quênio 
3 5.190,36 

4 
10/10/2012 

11:46:18 

MARIA DE JESUS PORTELA 

SILVA 
361601 PROFESSOR 6535/2012 13/08/2012 29/07/1999 28/07/2004 

6º Quin-

quênio 
3 20.843,82 

5 
10/10/2012 

11:55:19 
ELOISA ALVES VENTURA 218701 PROFESSOR 6537/2012 13/08/2012 15/08/1987 14/08/1992 

5º Quin-

quênio 
3 15.071,37 

6 
10/10/2012 

19:40:21 
ADMIR REBOUCAS DA COSTA 122101 PROFESSOR 13082/2011 04/01/2012 06/02/2001 05/02/2006 

5º Quin-

quênio 
3 21.157,14 

7 
16/10/2012 

10:55:03 

EDELUCIA DA CONCEICAO A 

LUCIAN 
4731301 PROFESSOR 12507/2011 15/12/2011 06/03/2006 05/03/2011 

2º Quin-

quênio 
3 6.349,05 

8 
17/10/2012 

21:36:25 
LUCINEIDE ALVES DE SOUSA 4178302 PROFESSOR 8601/2012 08/10/2012 11/03/2006 10/03/2011 

2º Quin-

quênio 
3 10.380,66 

9 
19/10/2012 

15:41:47 

MARIA ALBANIZA DOS SAN-

TOS 
881301 PROFESSOR 9114/2012 18/10/2012 17/05/2002 16/05/2007 

5º Quin-

quênio 
3 13.779,57 

10 
29/10/2012 

15:45:57 

ANTONIA ELIANE SAMPAIO 

LIMA 
143301 

SUPERVISOR 

ESCOLAR 
0646/2012 26/01/2012 10/02/2002 09/02/2007 

6º Quin-

quênio 
3 26.613,90 

11 
30/10/2012 

19:57:12 

MARIA CARMEN NAVARRO 

NUNES 
220601 PROFESSOR 2094/2012 21/03/2012 19/02/1998 18/02/2003 

6º Quin-

quênio 
3 21.193,92 

12 
31/10/2012 

19:46:11 

NILDA MARIA GOMES DA 

SILVA 
205101 PROFESSOR 9212/2012 25/10/2012 11/06/1996 10/06/2001 

3º Quin-

quênio 
3 7.509,15 

13 
05/11/2012 

01:11:18 

RAIMUNDA DARCY SALES 

LEAL 
725602 PROFESSOR 0362/2012 17/01/2012 29/01/2000 28/01/2005 

4º Quin-

quênio 
3 6.347,28 

14 
06/11/2012 

10:08:33 

MARIA LIDUINA BRITO DOS 

SANTOS 
2182502 PROFESSOR 8305/2012 28/09/2012 06/03/2001 05/03/2006 

1º Quin-

quênio 
3 4.284,81 

15 
06/11/2012 

13:28:55 

LUCIA NOGUEIRA GUILHER-

ME 
596202 

ORIENTADOR 

EDUCACIONAL 
7307/2012 04/09/2012 03/03/1991 02/03/1996 

3º Quin-

quênio 
3 7.614,03 

          
TOTAL 178.243,41 

*** *** *** 
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 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2645/2014 – 
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): JOSÉ JEOVÁ DE OLIVEIRA, brasileiro(a), divorcia-
do(a), Professor(a), RG nº 9,2002242208E10 e CPF nº 
61728195349, residente e domiciliado(a) à RUA ESTRADA 
VELHA DO MURARÁ, 101 , APTO.306, TORRE 17 CEP: 
60872-560. DO OBJETO: O presente contrato tem por objetivo 
a contratação de professor substituto por tempo determinado 
para a Rede Pública Municipal de Ensino. DA FUNÇÃO: O(a) 
contratado(a) exercerá a função de professor(a) substituto(a) 
por tempo determinado, lotado na Secretaria Municipal da Edu-
cação, com carga horária de planejamento assegurada, ficando 
obrigado a cumprir as atividades de docência, na carga horária 
de trabalho pactuado, acatar e obedecer ordens, comunicados, 
portarias, circulares e regulamentos, comprometendo-se a 
executar as tarefas que lhes forem confiadas, compatíveis com 
a função para a qual está sendo contratado(a) e a desempe-
nhar suas atribuições com zelo, presteza, eficiência e probida-
de. DA REMUNERAÇÃO E FONTE DE RECURSOS: O contra-
tante em contraprestação pagará a(o) contratado(a) a remune-
ração mensal de R$ 12,49 (doze reais e quarenta e nove cen-
tavos) hora/aula de acordo com a carga horária trabalhada, 
conforme disposto no Decreto Municipal nº 13.278/2013, de 27 
de dezembro de 2013, sendo reajustado de acordo com as 
normas fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. A des-
pesa resultante desse Termo correrá à conta da Dotação Or-
çamentária: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042.2793.0001, 
Elemento de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 e 
0.104. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será 
correspondente ao período de 12 (doze) meses, de 29 de Julho 
de 2014 a 29 de Julho de 2015, podendo ser prorrogado uma 
única vez por igual período. DATA: Fortaleza (CE), 29 de Julho 
de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira - SECRE-
TARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria Nunes 
Beserra – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMEN-
TO E GESTÃO e José Jeová de Oliveira – PROFESSOR(A). 

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2649/2014 – 
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): LAZARO RODRIGUES TAVARES, brasileiro(a), soltei-
ro(a), Professor(a), RG nº 2,002009135267E12 e CPF nº 
02289689335, residente e domiciliado(a) à RUA SILVEIRA DA 
MOTA CEP: 60286. DO OBJETO: O presente contrato tem por 
objetivo a contratação de professor substituto por tempo deter-
minado para a Rede Pública Municipal de Ensino. DA FUN-
ÇÃO: O(a) contratado(a) exercerá a função de professor(a) 
substituto(a) por tempo determinado, lotado na Secretaria Mu-
nicipal da Educação, com carga horária de planejamento asse-
gurada, ficando obrigado a cumprir as atividades de docência, 
na carga horária de trabalho pactuado, acatar e obedecer or-
dens, comunicados, portarias, circulares e regulamentos, com-
prometendo-se a executar as tarefas que lhes forem confiadas, 
compatíveis com a função para a qual está sendo contratado(a) 
e a desempenhar suas atribuições com zelo, presteza, eficiên-
cia e probidade. DA REMUNERAÇÃO E FONTE DE RECUR-
SOS: O contratante em contraprestação pagará a(o) contrata-
do(a) a remuneração mensal de R$ 12,49 (doze reais e quaren-

ta e nove centavos) hora/aula de acordo com a carga horária 
trabalhada, conforme disposto no Decreto Municipal nº 
13.278/2013, de 27 de dezembro de 2013, sendo reajustado de 
acordo com as normas fixadas pela Prefeitura Municipal de 
Fortaleza. A despesa resultante desse Termo correrá à conta da 
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042. 
2793.0001, Elemento de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 
0.101 e 0.104. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato 
será correspondente ao período de 12 (doze) meses, de 29 de 
Julho de 2014 a 29 de Julho de 2015, podendo ser prorrogado 
uma única vez por igual período. DATA: Fortaleza (CE), 29 de 
Julho de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira - 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria 
Nunes Beserra – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR-
ÇAMENTO E GESTÃO e Lazaro Rodrigues Tavares – PRO-
FESSOR(A). 

*** *** *** 
 
 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2651/2014 – 
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): MARIA GORETE RODRIGUES DE LIMA, brasileiro(a), 
separado(a), Professor(a), RG nº 9,0002218963E10 e CPF nº 
11252731353, residente e domiciliado(a) à RUA ALMEIDA 
REGO 77 APARTAMENTO 104 BLOCO C BAIRRO: MESSE-
JANA, CEP: 60841545, FORTALEZA - CE. DO OBJETO: O 
presente contrato tem por objetivo a contratação de professor 
substituto por tempo determinado para a Rede Pública Munici-
pal de Ensino. DA FUNÇÃO: O(a) contratado(a) exercerá a 
função de professor(a) substituto(a) por tempo determinado, 
lotado na Secretaria Municipal da Educação, com carga horária 
de planejamento assegurada, ficando obrigado a cumprir as 
atividades de docência, na carga horária de trabalho pactuado, 
acatar e obedecer ordens, comunicados, portarias, circulares e 
regulamentos, comprometendo-se a executar as tarefas que 
lhes forem confiadas, compatíveis com a função para a qual 
está sendo contratado(a) e a desempenhar suas atribuições 
com zelo, presteza, eficiência e probidade. DA REMUNERA-
ÇÃO E FONTE DE RECURSOS: O contratante em contrapres-
tação pagará a(o) contratado(a) a remuneração mensal de             
R$ 12,49 (doze reais e quarenta e nove centavos) hora/aula de 
acordo com a carga horária trabalhada, conforme disposto no 
Decreto Municipal nº 13.278/2013, de 27 de dezembro de 
2013, sendo reajustado de acordo com as normas fixadas pela 
Prefeitura Municipal de Fortaleza. A despesa resultante desse 
Termo correrá à conta da Dotação Orçamentária: Proje-
to/Atividade 24.901.12.368.0042.2793.0001, Elemento de Des-
pesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 e 0.104. DA VIGÊN-
CIA: A vigência do presente contrato será correspondente ao 
período de 12 (doze) meses, de 29 de Julho de 2014 a 29 de 
Julho de 2015, podendo ser prorrogado uma única vez por 
igual período. DATA: Fortaleza (CE), 29 de Julho de 2014. 
ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira - SECRETARIA 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria Nunes Beserra – 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GES-
TÃO e Maria Gorete Rodrigues de Lima – PROFESSOR(A). 

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2656/2014 – 
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): NAJLA MARIA DE ARAÚJO MIRANDA, brasileiro(a), 
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casado(a), Professor(a), RG nº 9,9002150432E10 e CPF nº 
89919483320, residente e domiciliado(a) à VILA SANTA CLA-
RA 48 BAIRRO: MESSEJANA, CEP: 60841485, FORTALEZA - 
CE. DO OBJETO:  presente contrato tem por objetivo a contra-
tação de professor substituto por tempo determinado para a 
Rede Pública Municipal de Ensino. DA FUNÇÃO: O(a) contra-
tado(a) exercerá a função de professor(a) substituto(a) por 
tempo determinado, lotado na Secretaria Municipal da Educa-
ção, com carga horária de planejamento assegurada, ficando 
obrigado a cumprir as atividades de docência, na carga horária 
de trabalho pactuado, acatar e obedecer ordens, comunicados, 
portarias, circulares e regulamentos, comprometendo-se a 
executar as tarefas que lhes forem confiadas, compatíveis com 
a função para a qual está sendo contratado(a) e a desempe-
nhar suas atribuições com zelo, presteza, eficiência e probida-
de. DA REMUNERAÇÃO E FONTE DE RECURSOS: O contra-
tante em contraprestação pagará a(o) contratado(a) a remune-
ração mensal de R$ 12,49 (doze reais e quarenta e nove cen-
tavos) hora/aula de acordo com a carga horária trabalhada, 
conforme disposto no Decreto Municipal nº 13.278/2013, de 27 
de dezembro de 2013, sendo reajustado de acordo com as 
normas fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. A des-
pesa resultante desse Termo correrá à conta da Dotação Or-
çamentária: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042.2793.0001, 
Elemento de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 e 
0.104. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será 
correspondente ao período de 12 (doze) meses, de 28 de Julho 
de 2014 a 28 de Julho de 2015, podendo ser prorrogado uma 
única vez por igual período. DATA: Fortaleza (CE), 28 de Julho 
de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira - SECRE-
TARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria Nunes 
Beserra – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMEN-
TO E GESTÃO e Najla Maria de Araújo Miranda – PROFES-
SOR(A). 

*** *** *** 
 
 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2662/2014 – 
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): MARIA SOCORRO DE ALMEIDA, brasileiro(a), soltei-
ro(a), Professor(a), RG nº 9,6002234976E10 e CPF nº 
21381216315, residente e domiciliado(a) à RUA PEDRO FIR-
MEZA CEP: 60822492. DO OBJETO: O presente contrato tem 
por objetivo a contratação de professor substituto por tempo 
determinado para a Rede Pública Municipal de Ensino. DA 
FUNÇÃO: O(a) contratado(a) exercerá a função de professor(a) 
substituto(a) por tempo determinado, lotado na Secretaria Mu-
nicipal da Educação, com carga horária de planejamento asse-
gurada, ficando obrigado a cumprir as atividades de docência, 
na carga horária de trabalho pactuado, acatar e obedecer or-
dens, comunicados, portarias, circulares e regulamentos, com-
prometendo-se a executar as tarefas que lhes forem confiadas, 
compatíveis com a função para a qual está sendo contratado(a) 
e a desempenhar suas atribuições com zelo, presteza, eficiên-
cia e probidade. DA REMUNERAÇÃO E FONTE DE RECUR-
SOS: O contratante em contraprestação pagará a(o) contrata-
do(a) a remuneração mensal de R$ 12,49 (doze reais e quaren-
ta e nove centavos) hora/aula de acordo com a carga horária 
trabalhada, conforme disposto no Decreto Municipal nº 
13.278/2013, de 27 de dezembro de 2013, sendo reajustado de 
acordo com as normas fixadas pela Prefeitura Municipal de 
Fortaleza. A despesa resultante desse Termo correrá à conta da 
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042. 
2793.0001, Elemento de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 
0.101 e 0.104. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato 
será correspondente ao período de 12 (doze) meses, de 30 de 
Julho de 2014 a 30 de Julho de 2015, podendo ser prorrogado 
uma única vez por igual período. DATA: Fortaleza (CE), 30 de 

Julho de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira - 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria 
Nunes Beserra – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR-
ÇAMENTO E GESTÃO e Maria Socorro de Almeida – PRO-
FESSOR(A). 

*** *** *** 
 
 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2681/2014 – 
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): ROBERTA LEONIZIA FEITOZA BRAGA, brasileiro(a), 
solteiro(a), Professor(a), RG nº 9,102501802E10 e CPF nº 
70168067315, residente e domiciliado(a) à RUA JOSE PEDRA 
CEP: 60743246. DO OBJETO: O presente contrato tem por 
objetivo a contratação de professor substituto por tempo deter-
minado para a Rede Pública Municipal de Ensino. DA FUN-
ÇÃO: O(a) contratado(a) exercerá a função de professor(a) 
substituto(a) por tempo determinado, lotado na Secretaria Mu-
nicipal da Educação, com carga horária de planejamento asse-
gurada, ficando obrigado a cumprir as atividades de docência, 
na carga horária de trabalho pactuado, acatar e obedecer or-
dens, comunicados, portarias, circulares e regulamentos, com-
prometendo-se a executar as tarefas que lhes forem confiadas, 
compatíveis com a função para a qual está sendo contratado(a) 
e a desempenhar suas atribuições com zelo, presteza, eficiên-
cia e probidade. DA REMUNERAÇÃO E FONTE DE RECUR-
SOS: O contratante em contraprestação pagará a(o) contrata-
do(a) a remuneração mensal de R$ 12,49 (doze reais e quaren-
ta e nove centavos) hora/aula de acordo com a carga horária 
trabalhada, conforme disposto no Decreto Municipal nº 
13.278/2013, de 27 de dezembro de 2013, sendo reajustado de 
acordo com as normas fixadas pela Prefeitura Municipal de 
Fortaleza. A despesa resultante desse Termo correrá à conta da 
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042. 
2793.0001, Elemento de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 
0.101 e 0.104. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato 
será correspondente ao período de 12 (doze) meses, de 30 de 
Julho de 2014 a 30 de Julho de 2015, podendo ser prorrogado 
uma única vez por igual período. DATA: Fortaleza (CE), 30 de 
Julho de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira - 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria 
Nunes Beserra – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR-
ÇAMENTO E GESTÃO e Roberta Leonizia Feitoza Braga – 
PROFESSOR(A). 

*** *** *** 
 
 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2687/2014 – 
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): FRANCISCA FLAVIANA DE OLIVEIRA, brasileiro(a), 
casado(a), Professor(a), RG nº 98013012208 e CPF nº 
94284520334, residente e domiciliado(a) à RUA JÚLIA SALES 
537 BAIRRO: SALINAS, CEP: 60811010, FORTALEZA - CE. 
DO OBJETO: O presente contrato tem por objetivo a contrata-
ção de professor substituto por tempo determinado para a 
Rede Pública Municipal de Ensino. DA FUNÇÃO: O(a) contra-
tado(a) exercerá a função de professor(a) substituto(a) por 
tempo determinado, lotado na Secretaria Municipal da Educa-
ção, com carga horária de planejamento assegurada, ficando 
obrigado a cumprir as atividades de docência, na carga horária 
de trabalho pactuado, acatar e obedecer ordens, comunicados, 
portarias, circulares e regulamentos, comprometendo-se a 
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executar as tarefas que lhes forem confiadas, compatíveis com 
a função para a qual está sendo contratado(a) e a desempe-
nhar suas atribuições com zelo, presteza, eficiência e probida-
de. DA REMUNERAÇÃO E FONTE DE RECURSOS: O contra-
tante em contraprestação pagará a(o) contratado(a) a remune-
ração mensal de R$ 12,49 (doze reais e quarenta e nove cen-
tavos) hora/aula de acordo com a carga horária trabalhada, 
conforme disposto no Decreto Municipal nº 13.278/2013, de 27 
de dezembro de 2013, sendo reajustado de acordo com as 
normas fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. A des-
pesa resultante desse Termo correrá à conta da Dotação Or-
çamentária: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042.2793.0001, 
Elemento de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 e 
0.104. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será 
correspondente ao período de 12 (doze) meses, de 28 de Julho 
de 2014 a 28 de Julho de 2015, podendo ser prorrogado uma 
única vez por igual período. DATA: Fortaleza (CE), 28 de Julho 
de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira - SECRE-
TARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria Nunes 
Beserra – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMEN-
TO E GESTÃO e Francisca Flaviana de Oliveira – PROFES-
SOR(A). 

*** *** *** 
 
 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2692/2014 – 
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): FRANCISCA CRISTIANE DE OLIVEIRA MORAIS, 
brasileiro(a), solteiro(a), Professor(a), RG nº 9,2008002721E10 
e CPF nº 49617303353, residente e domiciliado(a) à RUA RO-
BERTO CARVALHO 135 BAIRRO: PASSARÉ, CEP: 60861370, 
FORTALEZA - CE. DO OBJETO: O presente contrato tem por 
objetivo a contratação de professor substituto por tempo deter-
minado para a Rede Pública Municipal de Ensino. DA FUN-
ÇÃO: O(a) contratado(a) exercerá a função de professor(a) 
substituto(a) por tempo determinado, lotado na Secretaria Mu-
nicipal da Educação, com carga horária de planejamento asse-
gurada, ficando obrigado a cumprir as atividades de docência, 
na carga horária de trabalho pactuado, acatar e obedecer or-
dens, comunicados, portarias, circulares e regulamentos, com-
prometendo-se a executar as tarefas que lhes forem confiadas, 
compatíveis com a função para a qual está sendo contratado(a) 
e a desempenhar suas atribuições com zelo, presteza, eficiên-
cia e probidade. DA REMUNERAÇÃO E FONTE DE RECUR-
SOS: O contratante em contraprestação pagará a(o) contrata-
do(a) a remuneração mensal de R$ 12,49 (doze reais e quaren-
ta e nove centavos) hora/aula de acordo com a carga horária 
trabalhada, conforme disposto no Decreto Municipal nº 
13.278/2013, de 27 de dezembro de 2013, sendo reajustado de 
acordo com as normas fixadas pela Prefeitura Municipal de 
Fortaleza. A despesa resultante desse Termo correrá à conta da 
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042. 
2793.0001, Elemento de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 
0.101 e 0.104. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato 
será correspondente ao período de 12 (doze) meses, de 31 de 
Julho de 2014 a 31 de Julho de 2015, podendo ser prorrogado 
uma única vez por igual período. DATA: Fortaleza (CE), 31 de 
Julho de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira - 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria 
Nunes Beserra – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR-
ÇAMENTO E GESTÃO e Francisca Cristiane de Oliveira 
Morais – PROFESSOR(A). 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2703/2014 – 
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 

de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): RENATA DAMASCENO MARQUES, brasileiro(a), sol-
teiro(a), Professor(a), RG nº 9,8010102915E10 e CPF nº 
63120011304, residente e domiciliado(a) à RUA DOUTOR 
SAMUEL LINS CAVALCANTE 03 BAIRRO: CIDADE DOS 
FUNCIONÁRIOS, CEP: 60822750, FORTALEZA - CE. DO 
OBJETO: O presente contrato tem por objetivo a contratação 
de professor substituto por tempo determinado para a Rede 
Pública Municipal de Ensino. DA FUNÇÃO: O(a) contratado(a) 
exercerá a função de professor(a) substituto(a) por tempo de-
terminado, lotado na Secretaria Municipal da Educação, com 
carga horária de planejamento assegurada, ficando obrigado a 
cumprir as atividades de docência, na carga horária de trabalho 
pactuado, acatar e obedecer ordens, comunicados, portarias, 
circulares e regulamentos, comprometendo-se a executar as 
tarefas que lhes forem confiadas, compatíveis com a função 
para a qual está sendo contratado(a) e a desempenhar suas 
atribuições com zelo, presteza, eficiência e probidade. DA RE-
MUNERAÇÃO E FONTE DE RECURSOS: O contratante em 
contraprestação pagará a(o) contratado(a) a remuneração 
mensal de R$ 12,49 (doze reais e quarenta e nove centavos) 
hora/aula de acordo com a carga horária trabalhada, conforme 
disposto no Decreto Municipal nº 13.278/2013, de 27 de de-
zembro de 2013, sendo reajustado de acordo com as normas 
fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. A despesa resul-
tante desse Termo correrá à conta da Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042.2793.0001, Elemento de 
Despesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 e 0.104. DA VI-
GÊNCIA: A vigência do presente contrato será correspondente 
ao período de 12 (doze) meses, de 04 de Agosto de 2014 a 04 
de Agosto de 2015, podendo ser prorrogado uma única vez por 
igual período. DATA: Fortaleza (CE), 04 de Agosto de 2014. 
ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira - SECRETARIA 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria Nunes Beserra – 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GES-
TÃO e Renata Damasceno Marques – PROFESSOR(A). 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2719/2014 – 
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): EDLA MENEZES DA COSTA, brasileiro(a), divorcia-
do(a), Professor(a), RG nº 2,0085691059E10 e CPF nº 
35822902391, residente e domiciliado(a) à RUA 45 100 BAIR-
RO: PREFEITO JOSÉ WALTER, CEP: 60750590, FORTALEZA 
- CE. DO OBJETO: O presente contrato tem por objetivo a 
contratação de professor substituto por tempo determinado 
para a Rede Pública Municipal de Ensino. DA FUNÇÃO: O(a) 
contratado(a) exercerá a função de professor(a) substituto(a) 
por tempo determinado, lotado na Secretaria Municipal da Edu-
cação, com carga horária de planejamento assegurada, ficando 
obrigado a cumprir as atividades de docência, na carga horária 
de trabalho pactuado, acatar e obedecer ordens, comunicados, 
portarias, circulares e regulamentos, comprometendo-se a 
executar as tarefas que lhes forem confiadas, compatíveis com 
a função para a qual está sendo contratado(a) e a desempe-
nhar suas atribuições com zelo, presteza, eficiência e probida-
de. DA REMUNERAÇÃO E FONTE DE RECURSOS: O contra-
tante em contraprestação pagará a(o) contratado(a) a remune-
ração mensal de R$ 12,49 (doze reais e quarenta e nove cen-
tavos) hora/aula de acordo com a carga horária trabalhada, 
conforme disposto no Decreto Municipal nº 13.278/2013, de 27 
de dezembro de 2013, sendo reajustado de acordo com as 
normas fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. A des-
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pesa resultante desse Termo correrá à conta da Dotação Or-
çamentária: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042.2793.0001, 
Elemento de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 e 
0.104. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será 
correspondente ao período de 12 (doze) meses, de 28 de Julho 
de 2014 a 28 de Julho de 2015, podendo ser prorrogado uma 
única vez por igual período. DATA: Fortaleza (CE), 28 de Julho 
de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira - SECRE-
TARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria Nunes 
Beserra – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMEN-
TO E GESTÃO e Edla Menezes da Costa – PROFESSOR(A). 

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2756/2014 – 
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): ANTONIA PATRICIA LEITE DO NASCIMENTO, brasilei-
ro(a), solteiro(a), Professor(a), RG nº 200000241870 e CPF nº 
95390715349, residente e domiciliado(a) à RUA CORACY 
LEITE 04 BAIRRO: JACANAU, CEP: 61915330, MARACANAU 
- CE. DO OBJETO: O presente contrato tem por objetivo a 
contratação de professor substituto por tempo determinado 
para a Rede Pública Municipal de Ensino. DA FUNÇÃO: O(a) 
contratado(a) exercerá a função de professor(a) substituto(a) 
por tempo determinado, lotado na Secretaria Municipal da Edu-
cação, com carga horária de planejamento assegurada, ficando 
obrigado a cumprir as atividades de docência, na carga horária 
de trabalho pactuado, acatar e obedecer ordens, comunicados, 
portarias, circulares e regulamentos, comprometendo-se a 
executar as tarefas que lhes forem confiadas, compatíveis com 
a função para a qual está sendo contratado(a) e a desempe-
nhar suas atribuições com zelo, presteza, eficiência e probida-
de. DA REMUNERAÇÃO E FONTE DE RECURSOS: O contra-
tante em contraprestação pagará a(o) contratado(a) a remune-
ração mensal de R$ 12,49 (doze reais e quarenta e nove cen-
tavos) hora/aula de acordo com a carga horária trabalhada, 
conforme disposto no Decreto Municipal nº 13.278/2013, de 27 
de dezembro de 2013, sendo reajustado de acordo com as 
normas fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. A des-
pesa resultante desse Termo correrá à conta da Dotação Or-
çamentária: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042.2793.0001, 
Elemento de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 e 
0.104. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será 
correspondente ao período de 12 (doze) meses, de 01 de A-
gosto de 2014 a 01 de Agosto de 2015, podendo ser prorroga-
do uma única vez por igual período. DATA: Fortaleza (CE), 01 
de Agosto de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira 
- SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria 
Nunes Beserra – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR-
ÇAMENTO E GESTÃO e Antonia Patricia Leite do Nasci-
mento – PROFESSOR(A). 

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2758/2014 – 
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): TELMA VITORIANO DA COSTA, brasileiro(a), soltei-
ro(a), Professor(a), RG nº 92012001513 e CPF nº 
58073817349, residente e domiciliado(a) à RUA 533 76 BAIR-
RO: CONJUNTO CEARÁ, CEP: 60531410, FORTALEZA - CE. 
DO OBJETO: O presente contrato tem por objetivo a contrata-
ção de professor substituto por tempo determinado para a 

Rede Pública Municipal de Ensino. DA FUNÇÃO: O(a) contra-
tado(a) exercerá a função de professor(a) substituto(a) por 
tempo determinado, lotado na Secretaria Municipal da Educa-
ção, com carga horária de planejamento assegurada, ficando 
obrigado a cumprir as atividades de docência, na carga horária 
de trabalho pactuado, acatar e obedecer ordens, comunicados, 
portarias, circulares e regulamentos, comprometendo-se a 
executar as tarefas que lhes forem confiadas, compatíveis com 
a função para a qual está sendo contratado(a) e a desempe-
nhar suas atribuições com zelo, presteza, eficiência e probida-
de. DA REMUNERAÇÃO E FONTE DE RECURSOS: O contra-
tante em contraprestação pagará a(o) contratado(a) a remune-
ração mensal de R$ 12,49 (doze reais e quarenta e nove cen-
tavos) hora/aula de acordo com a carga horária trabalhada, 
conforme disposto no Decreto Municipal nº 13.278/2013, de 27 
de dezembro de 2013, sendo reajustado de acordo com as 
normas fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. A des-
pesa resultante desse Termo correrá à conta da Dotação Or-
çamentária: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042.2793.0001, 
Elemento de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 e 
0.104. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será 
correspondente ao período de 12 (doze) meses, de 01 de  
Agosto de 2014 a 01 de Agosto de 2015, podendo ser prorro-
gado uma única vez por igual período. DATA: Fortaleza (CE), 
01 de Agosto de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oli-
veira - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia 
Maria Nunes Beserra – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO e Telma Vitoriano da Costa – 
PROFESSOR(A). 

*** *** *** 

 
 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2768/2014 – 
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): JOSÉ FRANCO DE ARAÚJO NETO, brasileiro(a), ca-
sado(a), Professor(a), RG nº 2007617829-8 e CPF nº 
08129320304, residente e domiciliado(a) à RUA ARAQUÉM 
976 BAIRRO: PARQUE POTIRA, CEP: 61650460, CAUCAIA - 
CE. DO OBJETO: O presente contrato tem por objetivo a con-
tratação de professor substituto por tempo determinado para a 
Rede Pública Municipal de Ensino. DA FUNÇÃO: O(a) contra-
tado(a) exercerá a função de professor(a) substituto(a) por 
tempo determinado, lotado na Secretaria Municipal da Educa-
ção, com carga horária de planejamento assegurada, ficando 
obrigado a cumprir as atividades de docência, na carga horária 
de trabalho pactuado, acatar e obedecer ordens, comunicados, 
portarias, circulares e regulamentos, comprometendo-se a 
executar as tarefas que lhes forem confiadas, compatíveis com 
a função para a qual está sendo contratado(a) e a desempe-
nhar suas atribuições com zelo, presteza, eficiência e probida-
de. DA REMUNERAÇÃO E FONTE DE RECURSOS: O contra-
tante em contraprestação pagará a(o) contratado(a) a remune-
ração mensal de R$ 12,49 (doze reais e quarenta e nove cen-
tavos) hora/aula de acordo com a carga horária trabalhada, 
conforme disposto no Decreto Municipal nº 13.278/2013, de 27 
de dezembro de 2013, sendo reajustado de acordo com as 
normas fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. A des-
pesa resultante desse Termo correrá à conta da Dotação Or-
çamentária: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042.2793.0001, 
Elemento de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 e 
0.104. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será 
correspondente ao período de 12 (doze) meses, de 30 de Julho 
de 2014 a 30 de Julho de 2015, podendo ser prorrogado uma 
única vez por igual período. DATA: Fortaleza (CE), 30 de Julho 
de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira - SECRE-
TARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria Nunes 
Beserra – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMEN-
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TO E GESTÃO e José Franco de Araújo Neto – PROFES-
SOR(A). 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2770/2014 – 
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): DELMIRO JORGE SOUZA AGUIAR, brasileiro(a), sol-
teiro(a), Professor(a), RG nº 200201202291 e CPF nº 
02587615399, residente e domiciliado(a) à RUA 1115 63 
BAIRRO: CONJUNTO CEARÁ, CEP: 60533310, FORTALEZA - 
CE. DO OBJETO: O presente contrato tem por objetivo a con-
tratação de professor substituto por tempo determinado para a 
Rede Pública Municipal de Ensino. DA FUNÇÃO: O(a) contra-
tado(a) exercerá a função de professor(a) substituto(a) por 
tempo determinado, lotado na Secretaria Municipal da Educa-
ção, com carga horária de planejamento assegurada, ficando 
obrigado a cumprir as atividades de docência, na carga horária 
de trabalho pactuado, acatar e obedecer ordens, comunicados, 
portarias, circulares e regulamentos, comprometendo-se a 
executar as tarefas que lhes forem confiadas, compatíveis com 
a função para a qual está sendo contratado(a) e a desempe-
nhar suas atribuições com zelo, presteza, eficiência e probida-
de. DA REMUNERAÇÃO E FONTE DE RECURSOS: O contra-
tante em contraprestação pagará a(o) contratado(a) a remune-
ração mensal de R$ 12,49 (doze reais e quarenta e nove cen-
tavos) hora/aula de acordo com a carga horária trabalhada, 
conforme disposto no Decreto Municipal nº 13.278/2013, de 27 
de dezembro de 2013, sendo reajustado de acordo com as 
normas fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. A des-
pesa resultante desse Termo correrá à conta da Dotação Or-
çamentária: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042.2793.0001, 
Elemento de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 e 
0.104. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será 
correspondente ao período de 12 (doze) meses, de 02 de  
Agosto de 2014 a 02 de Agosto de 2015, podendo ser prorro-
gado uma única vez por igual período. DATA: Fortaleza (CE), 
02 de Agosto de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oli-
veira - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia 
Maria Nunes Beserra – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO e Delmiro Jorge Souza Aguiar – 
PROFESSOR(A). 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2777/2014 – 
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): EVELINE SILVA DE MENEZES, brasileiro(a), soltei-
ro(a), Professor(a), RG nº 96012023218 e CPF nº 
81445873320, residente e domiciliado(a) à RUA 541A 86 
BAIRRO: CONJUNTO CEARÁ, CEP: 60531460, FORTALEZA - 
CE. DO OBJETO: O presente contrato tem por objetivo a con-
tratação de professor substituto por tempo determinado para a 
Rede Pública Municipal de Ensino. DA FUNÇÃO: O(a) contra-
tado(a) exercerá a função de professor(a) substituto(a) por 
tempo determinado, lotado na Secretaria Municipal da Educa-
ção, com carga horária de planejamento assegurada, ficando 
obrigado a cumprir as atividades de docência, na carga horária 
de trabalho pactuado, acatar e obedecer ordens, comunicados, 
portarias, circulares e regulamentos, comprometendo-se a 
executar as tarefas que lhes forem confiadas, compatíveis com 
a função para a qual está sendo contratado(a) e a desempe-

nhar suas atribuições com zelo, presteza, eficiência e probida-
de. DA REMUNERAÇÃO E FONTE DE RECURSOS: O contra-
tante em contraprestação pagará a(o) contratado(a) a remune-
ração mensal de R$ 12,49 (doze reais e quarenta e nove cen-
tavos) hora/aula de acordo com a carga horária trabalhada, 
conforme disposto no Decreto Municipal nº 13.278/2013, de 27 
de dezembro de 2013, sendo reajustado de acordo com as 
normas fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. A des-
pesa resultante desse Termo correrá à conta da Dotação Or-
çamentária: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042.2793.0001, 
Elemento de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 e 
0.104. DA VIGÊNCIA:  vigência do presente contrato será cor-
respondente ao período de 12 (doze) meses, de 29 de Julho de 
2014 a 29 de Julho de 2015, podendo ser prorrogado uma 
única vez por igual período. DATA: Fortaleza (CE), 29 de Julho 
de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira - SECRE-
TARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria Nunes 
Beserra – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMEN-
TO E GESTÃO e Eveline Silva de Menezes – PROFES-
SOR(A). 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2803/2014 – 
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): FRANCISCA MATILDE LOPES DE ABREU, brasilei-
ro(a), solteiro(a), Professor(a), RG nº 3481835-2000 e CPF nº 
02753711313, residente e domiciliado(a) à RUA TULIPA NE-
GRA 1349 BAIRRO: PARQUE PRESIDENTE VARGAS, CEP: 
60762620, FORTALEZA - CE. DO OBJETO: O presente contra-
to tem por objetivo a contratação de professor substituto por 
tempo determinado para a Rede Pública Municipal de Ensino. 
DA FUNÇÃO: O(a) contratado(a) exercerá a função de profes-
sor(a) substituto(a) por tempo determinado, lotado na Secreta-
ria Municipal da Educação, com carga horária de planejamento 
assegurada, ficando obrigado a cumprir as atividades de do-
cência, na carga horária de trabalho pactuado, acatar e obede-
cer ordens, comunicados, portarias, circulares e regulamentos, 
comprometendo-se a executar as tarefas que lhes forem confi-
adas, compatíveis com a função para a qual está sendo contra-
tado(a) e a desempenhar suas atribuições com zelo, presteza, 
eficiência e probidade. DA REMUNERAÇÃO E FONTE DE 
RECURSOS: O contratante em contraprestação pagará a(o) 
contratado(a) a remuneração mensal de R$ 12,49 (doze reais e 
quarenta e nove centavos) hora/aula de acordo com a carga 
horária trabalhada, conforme disposto no Decreto Municipal nº 
13.278/2013, de 27 de dezembro de 2013, sendo reajustado de 
acordo com as normas fixadas pela Prefeitura Municipal de 
Fortaleza. A despesa resultante desse Termo correrá à conta da 
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042. 
2793.0001, Elemento de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 
0.101 e 0.104. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato 
será correspondente ao período de 12 (doze) meses, de 04 de 
Agosto de 2014 a 04 de Agosto de 2015, podendo ser prorro-
gado uma única vez por igual período. DATA: Fortaleza (CE), 
04 de Agosto de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oli-
veira - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia 
Maria Nunes Beserra – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO e Francisca Matilde Lopes de 
Abreu – PROFESSOR(A). 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2806/2014 - 
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
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ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): MARIANE PIRES RIBEIRO, brasileiro(a), casado(a), 
Professor(a), RG nº 2,006010181873E12 e CPF nº 
04864434344, residente e domiciliado(a) à AVENIDA ODILON 
GUIMARAES 3721 BAIRRO: LAGOA REDONDA, CEP: 
60831295, FORTALEZA - CE. DO OBJETO: O presente contra-
to tem por objetivo a contratação de professor substituto por 
tempo determinado para a Rede Pública Municipal de Ensino. 
DA FUNÇÃO: O(a) contratado(a) exercerá a função de profes-
sor(a) substituto(a) por tempo determinado, lotado na Secreta-
ria Municipal da Educação, com carga horária de planejamento 
assegurada, ficando obrigado a cumprir as atividades de do-
cência, na carga horária de trabalho pactuado, acatar e obede-
cer ordens, comunicados, portarias, circulares e regulamentos, 
comprometendo-se a executar as tarefas que lhes forem confi-
adas, compatíveis com a função para a qual está sendo contra-
tado(a) e a desempenhar suas atribuições com zelo, presteza, 
eficiência e probidade. DA REMUNERAÇÃO E FONTE DE 
RECURSOS: O contratante em contraprestação pagará a(o) 
contratado(a) a remuneração mensal de R$ 12,49 (doze reais e 
quarenta e nove centavos) hora/aula de acordo com a carga 
horária trabalhada, conforme disposto no Decreto Municipal nº 
13.278/2013, de 27 de dezembro de 2013, sendo reajustado de 
acordo com as normas fixadas pela Prefeitura Municipal de 
Fortaleza. A despesa resultante desse Termo correrá à conta da 
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042. 
2793.0001, Elemento de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 
0.101 e 0.104. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato 
será correspondente ao período de 12 (doze) meses, de 05 de 
Agosto de 2014 a 05 de Agosto de 2015, podendo ser prorro-
gado uma única vez por igual período. Data: Fortaleza (CE), 05 
de Agosto de 2014. Assinam: Joaquim Aristides de Oliveira - 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria 
Nunes Beserra – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR-
ÇAMENTO E GESTÃO e Mariane Pires Ribeiro – PROFES-
SOR(A). 

*** *** *** 
 
 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2808/2014 –
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): VALDEMIR BEZERRA DA SILVA FILHO, brasileiro(a), 
solteiro(a), Professor(a), RG nº 200301041127 e CPF nº 
01614866309, residente e domiciliado(a) à RUA DOM AURE-
LIANO 1062 APARTAMENTO 05 BAIRRO: SIQUEIRA, CEP: 
60732200, FORTALEZA - CE. DO OBJETO: O presente contra-
to tem por objetivo a contratação de professor substituto por 
tempo determinado para a Rede Pública Municipal de Ensino. 
DA FUNÇÃO: O(a) contratado(a) exercerá a função de profes-
sor(a) substituto(a) por tempo determinado, lotado na Secreta-
ria Municipal da Educação, com carga horária de planejamento 
assegurada, ficando obrigado a cumprir as atividades de do-
cência, na carga horária de trabalho pactuado, acatar e obede-
cer ordens, comunicados, portarias, circulares e regulamentos, 
comprometendo-se a executar as tarefas que lhes forem confi-
adas, compatíveis com a função para a qual está sendo contra-
tado(a) e a desempenhar suas atribuições com zelo, presteza, 
eficiência e probidade. DA REMUNERAÇÃO E FONTE DE 
RECURSOS: O contratante em contraprestação pagará a(o) 
contratado(a) a remuneração mensal de R$ 12,49 (doze reais e 
quarenta e nove centavos) hora/aula de acordo com a carga 
horária trabalhada, conforme disposto no Decreto Municipal nº 
13.278/2013, de 27 de dezembro de 2013, sendo reajustado de 
acordo com as normas fixadas pela Prefeitura Municipal de 
Fortaleza. A despesa resultante desse Termo correrá à conta da 
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042. 

2793.0001, Elemento de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 
0.101 e 0.104. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato 
será correspondente ao período de 12 (doze) meses, de 01 de 
Agosto de 2014 a 01 de Agosto de 2015, podendo ser prorro-
gado uma única vez por igual período. Data: Fortaleza (CE), 01 
de Agosto de 2014. Assinam: Joaquim Aristides de Oliveira - 
Secretaria Municipal da Educação. Tânia Maria Nunes  
Beserra – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMEN-
TO E GESTÃO e Valdemir Bezerra da Silva Filho – PRO-
FESSOR(A). 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2812/2014 –
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): LÍVIA DE LIMA VIEIRA, brasileiro(a), solteiro(a), Profes-
sor(a), RG nº 200409706493 e CPF nº 03285319364, residente 
e domiciliado(a) à RUA W17 BAIRRO: ARATURI, CEP: 
61655720, CAUCAIA - CE. DO OBJETO: O presente contrato 
tem por objetivo a contratação de professor substituto por tem-
po determinado para a Rede Pública Municipal de Ensino. DA 
FUNÇÃO: O(a) contratado(a) exercerá a função de professor(a) 
substituto(a) por tempo determinado, lotado na Secretaria Mu-
nicipal da Educação, com carga horária de planejamento asse-
gurada, ficando obrigado a cumprir as atividades de docência, 
na carga horária de trabalho pactuado, acatar e obedecer or-
dens, comunicados, portarias, circulares e regulamentos, com-
prometendo-se a executar as tarefas que lhes forem confiadas, 
compatíveis com a função para a qual está sendo contratado(a) 
e a desempenhar suas atribuições com zelo, presteza, eficiên-
cia e probidade. DA REMUNERAÇÃO E FONTE DE RECUR-
SOS: O contratante em contraprestação pagará a(o) contrata-
do(a) a remuneração mensal de R$ 12,49 (doze reais e quaren-
ta e nove centavos) hora/aula de acordo com a carga horária 
trabalhada, conforme disposto no Decreto Municipal nº 
13.278/2013, de 27 de dezembro de 2013, sendo reajustado de 
acordo com as normas fixadas pela Prefeitura Municipal de 
Fortaleza. A despesa resultante desse Termo correrá à conta da 
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042. 
2793.0001, Elemento de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 
0.101 e 0.104. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato 
será correspondente ao período de 12 (doze) meses, de 05 de 
Agosto de 2014 a 05 de Agosto de 2015, podendo ser prorro-
gado uma única vez por igual período. Data: Fortaleza (CE), 05 
de Agosto de 2014. Assinam: Joaquim Aristides de Oliveira - 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria 
Nunes Beserra – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR-
ÇAMENTO E GESTÃO e Lívia de Lima Vieira – PROFES-
SOR(A). 

*** *** *** 
 
 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2814/2014 –
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital.  
CONTRATADO(A): CARLOS HENRIQUE PAULA DE ARAÚJO, 
brasileiro(a), solteiro(a), Professor(a), RG nº 5096617 e CPF nº 
00736254420, residente e domiciliado(a) à RUA LUÍS FER-
NANDES 535 BAIRRO: MESSEJANA, CEP: 60871350, FOR-
TALEZA - CE. DO OBJETO: O presente contrato tem por obje-
tivo a contratação de professor substituto por tempo determina-
do para a Rede Pública Municipal de Ensino. DA FUNÇÃO: 
O(a) contratado(a) exercerá a função de professor(a) substitu-
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to(a) por tempo determinado, lotado na Secretaria Municipal da 
Educação, com carga horária de planejamento assegurada, 
ficando obrigado a cumprir as atividades de docência, na carga 
horária de trabalho pactuado, acatar e obedecer ordens, comu-
nicados, portarias, circulares e regulamentos, comprometendo-
se a executar as tarefas que lhes forem confiadas, compatíveis 
com a função para a qual está sendo contratado(a) e a desem-
penhar suas atribuições com zelo, presteza, eficiência e probi-
dade. DA REMUNERAÇÃO E FONTE DE RECURSOS: 
O contratante em contraprestação pagará a(o) contratado(a) a 
remuneração mensal de R$ 12,49 (doze reais e quarenta e 
nove centavos) hora/aula de acordo com a carga horária traba-
lhada, conforme disposto no Decreto Municipal nº 13.278/2013, 
de 27 de dezembro de 2013, sendo reajustado de acordo com 
as normas fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. A 
despesa resultante desse Termo correrá à conta da Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042.2793. 
0001, Elemento de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 
e 0.104. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será 
correspondente ao período de 12 (doze) meses, de 28 de Julho 
de 2014 a 28 de Julho de 2015, podendo ser prorrogado uma 
única vez por igual período. Data: Fortaleza (CE), 28 de Julho 
de 2014. Assinam: Joaquim Aristides de Oliveira - SECRE-
TARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria Nunes 
Beserra – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMEN-
TO E GESTÃO e Carlos Henrique Paula de Araújo – PRO-
FESSOR(A). 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2825/2014 –
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): SARA ALEXANDRE FERREIRA, brasileiro(a), soltei-
ro(a), Professor(a), RG nº 2009010176475 e CPF nº 
02377407455, residente e domiciliado(a) à RUA HERLITO 
FREIRE 700 APARTAMENTO 05 BAIRRO: PASSARÉ, CEP: 
60861360, FORTALEZA - CE. DO OBJETO: O presente contra-
to tem por objetivo a contratação de professor substituto por 
tempo determinado para a Rede Pública Municipal de Ensino. 
DA FUNÇÃO: O(a) contratado(a) exercerá a função de profes-
sor(a) substituto(a) por tempo determinado, lotado na Secreta-
ria Municipal da Educação, com carga horária de planejamento 
assegurada, ficando obrigado a cumprir as atividades de do-
cência, na carga horária de trabalho pactuado, acatar e obede-
cer ordens, comunicados, portarias, circulares e regulamentos, 
comprometendo-se a executar as tarefas que lhes forem confi-
adas, compatíveis com a função para a qual está sendo contra-
tado(a) e a desempenhar suas atribuições com zelo, presteza, 
eficiência e probidade. DA REMUNERAÇÃO E FONTE DE 
RECURSOS: O contratante em contraprestação pagará a(o) 
contratado(a) a remuneração mensal de R$ 12,49 (doze reais e 
quarenta e nove centavos) hora/aula de acordo com a carga 
horária trabalhada, conforme disposto no Decreto Municipal nº 
13.278/2013, de 27 de dezembro de 2013, sendo reajustado de 
acordo com as normas fixadas pela Prefeitura Municipal de 
Fortaleza. A despesa resultante desse Termo correrá à conta da 
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042. 
2793.0001, Elemento de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 
0.101 e 0.104. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato 
será correspondente ao período de 12 (doze) meses, de 01 de 
Agosto de 2014 a 01 de Agosto de 2015, podendo ser prorro-
gado uma única vez por igual período. Data: Fortaleza (CE), 01 
de Agosto de 2014. Assinam: Joaquim Aristides de Oliveira - 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria 
Nunes Beserra – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR-
ÇAMENTO E GESTÃO e Sara Alexandre Ferreira – PRO-
FESSOR(A). 

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2827/2014 –
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): DALVELI FERREIRA SIDRONIO, brasileiro(a), casa-
do(a), Professor(a), RG nº 9,4024046548E10 e CPF nº 
25936573320, residente e domiciliado(a) à RODOVIA ANEL 
VIARIO 2375 BAIRRO: PAUPINA, CEP: 60873845, FORTALE-
ZA - CE. DO OBJETO: O presente contrato tem por objetivo a 
contratação de professor substituto por tempo determinado 
para a Rede Pública Municipal de Ensino. DA FUNÇÃO: O(a) 
contratado(a) exercerá a função de professor(a) substituto(a) 
por tempo determinado, lotado na Secretaria Municipal da Edu-
cação, com carga horária de planejamento assegurada, ficando 
obrigado a cumprir as atividades de docência, na carga horária 
de trabalho pactuado, acatar e obedecer ordens, comunicados, 
portarias, circulares e regulamentos, comprometendo-se a 
executar as tarefas que lhes forem confiadas, compatíveis com 
a função para a qual está sendo contratado(a) e a desempe-
nhar suas atribuições com zelo, presteza, eficiência e probida-
de. DA REMUNERAÇÃO E FONTE DE RECURSOS: O contra-
tante em contraprestação pagará a(o) contratado(a) a remune-
ração mensal de R$ 12,49 (doze reais e quarenta e nove cen-
tavos) hora/aula de acordo com a carga horária trabalhada, 
conforme disposto no Decreto Municipal nº 13.278/2013, de 27 
de dezembro de 2013, sendo reajustado de acordo com as 
normas fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. A des-
pesa resultante desse Termo correrá à conta da Dotação Or-
çamentária: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042.2793.0001, 
Elemento de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 e 
0.104. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será 
correspondente ao período de 12 (doze) meses, de 29 de Julho 
de 2014 a 29 de Julho de 2015, podendo ser prorrogado uma 
única vez por igual período. Data: Fortaleza (CE), 29 de Julho 
de 2014. Assinam: Joaquim Aristides de Oliveira - SECRE-
TARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria Nunes 
Beserra – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMEN-
TO E GESTÃO e Dalveli Ferreira Sidronio – PROFES-
SOR(A). 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2828/2014 –
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): ANA PAULA MENDES ROCHA, brasileiro(a), casado(a), 
Professor(a), RG nº 9,2020027461E10 e CPF nº 48447404315, 
residente e domiciliado(a) à RUA DAS AROEIRAS 548 BAIR-
RO: PASSARÉ, CEP: 60743820, FORTALEZA - CE. DO    
OBJETO: O presente contrato tem por objetivo a contratação 
de professor substituto por tempo determinado para a Rede 
Pública Municipal de Ensino. DA FUNÇÃO: O(a) contratado(a) 
exercerá a função de professor(a) substituto(a) por tempo de-
terminado, lotado na Secretaria Municipal da Educação, com 
carga horária de planejamento assegurada, ficando obrigado a 
cumprir as atividades de docência, na carga horária de trabalho 
pactuado, acatar e obedecer ordens, comunicados, portarias, 
circulares e regulamentos, comprometendo-se a executar as 
tarefas que lhes forem confiadas, compatíveis com a função 
para a qual está sendo contratado(a) e a desempenhar suas 
atribuições com zelo, presteza, eficiência e probidade. DA RE-
MUNERAÇÃO E FONTE DE RECURSOS: O contratante em 
contraprestação pagará a(o) contratado(a) a remuneração 
mensal de R$ 12,49 (doze reais e quarenta e nove centavos) 
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hora/aula de acordo com a carga horária trabalhada, conforme 
disposto no Decreto Municipal nº 13.278/2013, de 27 de de-
zembro de 2013, sendo reajustado de acordo com as normas 
fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. A despesa resul-
tante desse Termo correrá à conta da Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042.2793.0001, Elemento de 
Despesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 e 0.104. DA VI-
GÊNCIA: A vigência do presente contrato será correspondente 
ao período de 12 (doze) meses, de 28 de Julho de 2014 a 28 
de Julho de 2015, podendo ser prorrogado uma única vez por 
igual período. Data: Fortaleza (CE), 28 de Julho de 2014. Assi-
nam: Joaquim Aristides de Oliveira - SECRETARIA MUNICI-
PAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria Nunes Beserra – SECRE-
TARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO e 
Ana Paula Mendes Rocha – PROFESSOR(A). 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2830/2014 –
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): GIRLENE LIMA DE ALMEIDA, brasileiro(a), casado(a), 
Professor(a), RG nº 9,2015051627E10 e CPF nº 51145090397, 
residente e domiciliado(a) à RUA CRISANTO ARRUDA 213 
BAIRRO: PASSARÉ, CEP: 60861760, FORTALEZA - CE. DO 
OBJETO: O presente contrato tem por objetivo a contratação 
de professor substituto por tempo determinado para a Rede 
Pública Municipal de Ensino. DA FUNÇÃO: O(a) contratado(a) 
exercerá a função de professor(a) substituto(a) por tempo de-
terminado, lotado na Secretaria Municipal da Educação, com 
carga horária de planejamento assegurada, ficando obrigado a 
cumprir as atividades de docência, na carga horária de trabalho 
pactuado, acatar e obedecer ordens, comunicados, portarias, 
circulares e regulamentos, comprometendo-se a executar as 
tarefas que lhes forem confiadas, compatíveis com a função 
para a qual está sendo contratado(a) e a desempenhar suas 
atribuições com zelo, presteza, eficiência e probidade. DA RE-
MUNERAÇÃO E FONTE DE RECURSOS: O contratante em 
contraprestação pagará a(o) contratado(a) a remuneração 
mensal de R$ 12,49 (doze reais e quarenta e nove centavos) 
hora/aula de acordo com a carga horária trabalhada, conforme 
disposto no Decreto Municipal nº 13.278/2013, de 27 de de-
zembro de 2013, sendo reajustado de acordo com as normas 
fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. A despesa resul-
tante desse Termo correrá à conta da Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042.2793.0001, Elemento de 
Despesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 e 0.104. DA VI-
GÊNCIA: A vigência do presente contrato será correspondente 
ao período de 12 (doze) meses, de 28 de Julho de 2014 a 28 
de Julho de 2015, podendo ser prorrogado uma única vez por 
igual período. Data: Fortaleza (CE), 28 de Julho de 2014. Assi-
nam: Joaquim Aristides de Oliveira - SECRETARIA MUNICI-
PAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria Nunes Beserra – SECRE-
TARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO e 
Girlene Lima de Almeida – PROFESSOR(A). 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2841/2014 –
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): CARLOS EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, brasilei-
ro(a), casado(a), Professor(a), RG nº 95002558706 e CPF nº 
70700630325, residente e domiciliado(a) à RUA DAS CARNA-

ÚBAS 600 BLOCO D APARTAMENTO 302 BAIRRO: PASSA-
RÉ, CEP: 60743780, FORTALEZA - CE. DO OBJETO: O pre-
sente contrato tem por objetivo a contratação de professor 
substituto por tempo determinado para a Rede Pública Munici-
pal de Ensino. DA FUNÇÃO: O(a) contratado(a) exercerá a 
função de professor(a) substituto(a) por tempo determinado, 
lotado na Secretaria Municipal da Educação, com carga horária 
de planejamento assegurada, ficando obrigado a cumprir as 
atividades de docência, na carga horária de trabalho pactuado, 
acatar e obedecer ordens, comunicados, portarias, circulares e 
regulamentos, comprometendo-se a executar as tarefas que 
lhes forem confiadas, compatíveis com a função para a qual 
está sendo contratado(a) e a desempenhar suas atribuições 
com zelo, presteza, eficiência e probidade. DA REMUNERA-
ÇÃO E FONTE DE RECURSOS: O contratante em contrapres-
tação pagará a(o) contratado(a) a remuneração mensal de R$ 
12,49 (doze reais e quarenta e nove centavos) hora/aula de 
acordo com a carga horária trabalhada, conforme disposto no 
Decreto Municipal nº 13.278/2013, de 27 de dezembro de 
2013, sendo reajustado de acordo com as normas fixadas pela 
Prefeitura Municipal de Fortaleza. A despesa resultante desse 
Termo correrá à conta da Dotação Orçamentária: Proje-
to/Atividade 24.901.12.368.0042.2793.0001, Elemento de Des-
pesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 e 0.104. DA VIGÊN-
CIA: A vigência do presente contrato será correspondente ao 
período de 12 (doze) meses, de 06 de Agosto de 2014 a 06 de 
Agosto de 2015, podendo ser prorrogado uma única vez por 
igual período. Data: Fortaleza (CE), 06 de Agosto de 2014. 
Assinam: Joaquim Aristides de Oliveira - SECRETARIA MU-
NICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria Nunes Beserra – 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GES-
TÃO e Carlos Eduardo Almeida De Oliveira – PROFES-
SOR(A). 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2842/2014 –
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): ALINE DA SILVA FONTENELE, brasileiro(a), casado(a), 
Professor(a), RG nº 9,0003054948E10 e CPF nº 45738734300, 
residente e domiciliado(a) à RUA ALCIDES GERARDI 441 
BAIRRO: CONJUNTO PALMEIRAS, CEP: 60870200, FORTA-
LEZA - CE. DO OBJETO: O presente contrato tem por objetivo 
a contratação de professor substituto por tempo determinado 
para a Rede Pública Municipal de Ensino. DA FUNÇÃO: O(a) 
contratado(a) exercerá a função de professor(a) substituto(a) 
por tempo determinado, lotado na Secretaria Municipal da Edu-
cação, com carga horária de planejamento assegurada, ficando 
obrigado a cumprir as atividades de docência, na carga horária 
de trabalho pactuado, acatar e obedecer ordens, comunicados, 
portarias, circulares e regulamentos, comprometendo-se a 
executar as tarefas que lhes forem confiadas, compatíveis com 
a função para a qual está sendo contratado(a) e a desempe-
nhar suas atribuições com zelo, presteza, eficiência e probida-
de. DA REMUNERAÇÃO E FONTE DE RECURSOS: O contra-
tante em contraprestação pagará a(o) contratado(a) a remune-
ração mensal de R$ 12,49 (doze reais e quarenta e nove cen-
tavos) hora/aula de acordo com a carga horária trabalhada, 
conforme disposto no Decreto Municipal nº 13.278/2013, de 27 
de dezembro de 2013, sendo reajustado de acordo com as 
normas fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. A des-
pesa resultante desse Termo correrá à conta da Dotação Or-
çamentária: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042.2793.0001, 
Elemento de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 e 
0.104. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será 
correspondente ao período de 12 (doze) meses, de 29 de Julho 
de 2014 a 29 de Julho de 2015, podendo ser prorrogado uma 
única vez por igual período. Data: Fortaleza (CE), 29 de Julho 
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de 2014. Assinam: Joaquim Aristides de Oliveira - SECRE-
TARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria Nunes 
Beserra – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMEN-
TO E GESTÃO e Aline da Silva Fontenele – PROFES-
SOR(A). 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2843/2014 –
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): ANNA CLÉA ESMERINO GIRÃO, brasileiro(a), casa-
do(a), Professor(a), RG nº 9,3005007372E10 e CPF nº 
39149412353, residente e domiciliado(a) à RUA CRISANTO 
ARRUDA 420 CASA 9 CONDOMINIO CASTEL´LAR BAIRRO: 
PASSARÉ, CEP: 60861760, FORTALEZA - CE. DO OBJETO: 
O presente contrato tem por objetivo a contratação de profes-
sor substituto por tempo determinado para a Rede Pública 
Municipal de Ensino. DA FUNÇÃO: O(a) contratado(a) exercerá 
a função de professor(a) substituto(a) por tempo determinado, 
lotado na Secretaria Municipal da Educação, com carga horária 
de planejamento assegurada, ficando obrigado a cumprir as 
atividades de docência, na carga horária de trabalho pactuado, 
acatar e obedecer ordens, comunicados, portarias, circulares e 
regulamentos, comprometendo-se a executar as tarefas que 
lhes forem confiadas, compatíveis com a função para a qual 
está sendo contratado(a) e a desempenhar suas atribuições 
com zelo, presteza, eficiência e probidade. DA REMUNERA-
ÇÃO E FONTE DE RECURSOS: O contratante em contrapres-
tação pagará a(o) contratado(a) a remuneração mensal de            
R$ 12,49 (doze reais e quarenta e nove centavos) hora/aula de 
acordo com a carga horária trabalhada, conforme disposto no 
Decreto Municipal nº 13.278/2013, de 27 de dezembro de 
2013, sendo reajustado de acordo com as normas fixadas pela 
Prefeitura Municipal de Fortaleza. A despesa resultante desse 
Termo correrá à conta da Dotação Orçamentária: Proje-
to/Atividade 24.901.12.368.0042.2793.0001, Elemento de Des-
pesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 e 0.104. DA VIGÊN-
CIA: A vigência do presente contrato será correspondente ao 
período de 12 (doze) meses, de 28 de Julho de 2014 a 28 de 
Julho de 2015, podendo ser prorrogado uma única vez por 
igual período. Data: Fortaleza (CE), 28 de Julho de 2014. Assi-
nam: Joaquim Aristides de Oliveira - SECRETARIA MUNICI-
PAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria Nunes Beserra – SECRE-
TARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO e 
Anna Cléa Esmerino Girão – PROFESSOR(A). 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2844/2014 –
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): CRISTIANE BEZERRA VIEIRA, brasileiro(a), casado(a), 
Professor(a), RG nº 96002323057 e CPF nº 79624677387, 
residente e domiciliado(a) à RUA PEDRO ADRIANO 550 
BAIRRO: LAGOA REDONDA, CEP: 60832380, FORTALEZA - 
CE. DO OBJETO: O presente contrato tem por objetivo a con-
tratação de professor substituto por tempo determinado para a 
Rede Pública Municipal de Ensino. DA FUNÇÃO: O(a) contra-
tado(a) exercerá a função de professor(a) substituto(a) por 
tempo determinado, lotado na Secretaria Municipal da Educa-
ção, com carga horária de planejamento assegurada, ficando 
obrigado a cumprir as atividades de docência, na carga horária 
de trabalho pactuado, acatar e obedecer ordens, comunicados, 

portarias, circulares e regulamentos, comprometendo-se a 
executar as tarefas que lhes forem confiadas, compatíveis com 
a função para a qual está sendo contratado(a) e a desempe-
nhar suas atribuições com zelo, presteza, eficiência e probida-
de. DA REMUNERAÇÃO E FONTE DE RECURSOS: O contra-
tante em contraprestação pagará a(o) contratado(a) a remune-
ração mensal de R$ 12,49 (doze reais e quarenta e nove cen-
tavos) hora/aula de acordo com a carga horária trabalhada, 
conforme disposto no Decreto Municipal nº 13.278/2013, de 27 
de dezembro de 2013, sendo reajustado de acordo com as 
normas fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. A des-
pesa resultante desse Termo correrá à conta da Dotação Or-
çamentária: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042.2793.0001, 
Elemento de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 e 
0.104. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será 
correspondente ao período de 12 (doze) meses, de 06 de A-
gosto de 2014 a 06 de Agosto de 2015, podendo ser prorroga-
do uma única vez por igual período. Data: Fortaleza (CE), 06 
de Agosto de 2014. Assinam: Joaquim Aristides de Oliveira - 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria 
Nunes Beserra – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR-
ÇAMENTO E GESTÃO e Cristiane Bezerra Vieira – PRO-
FESSOR(A). 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2846/2014 –
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): ANA CLEIOMA TEIXEIRA MARQUES, brasileiro(a), 
casado(a), Professor(a), RG nº 2008390004.1 e CPF nº 
73353426353, residente e domiciliado(a) à RUA MOZART AN-
SELMO 418 BAIRRO: PAUPINA, CEP: 60872515, FORTALEZA 
- CE. DO OBJETO: O presente contrato tem por objetivo a 
contratação de professor substituto por tempo determinado 
para a Rede Pública Municipal de Ensino. DA FUNÇÃO: O(a) 
contratado(a) exercerá a função de professor(a) substituto(a) 
por tempo determinado, lotado na Secretaria Municipal da Edu-
cação, com carga horária de planejamento assegurada, ficando 
obrigado a cumprir as atividades de docência, na carga horária 
de trabalho pactuado, acatar e obedecer ordens, comunicados, 
portarias, circulares e regulamentos, comprometendo-se a 
executar as tarefas que lhes forem confiadas, compatíveis com 
a função para a qual está sendo contratado(a) e a desempe-
nhar suas atribuições com zelo, presteza, eficiência e probida-
de. DA REMUNERAÇÃO E FONTE DE RECURSOS: O contra-
tante em contraprestação pagará a(o) contratado(a) a remune-
ração mensal de R$ 12,49 (doze reais e quarenta e nove cen-
tavos) hora/aula de acordo com a carga horária trabalhada, 
conforme disposto no Decreto Municipal nº 13.278/2013, de 27 
de dezembro de 2013, sendo reajustado de acordo com as 
normas fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. A des-
pesa resultante desse Termo correrá à conta da Dotação Or-
çamentária: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042.2793.0001, 
Elemento de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 e 
0.104. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será 
correspondente ao período de 12 (doze) meses, de 29 de Julho 
de 2014 a 29 de Julho de 2015, podendo ser prorrogado uma 
única vez por igual período. Data: Fortaleza (CE), 29 de Julho 
de 2014. Assinam: Joaquim Aristides de Oliveira - SECRE-
TARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria Nunes 
Beserra – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMEN-
TO E GESTÃO e Ana Cleioma Teixeira Marques – PROFES-
SOR(A). 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2847/2014 –
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
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EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): FRANCISCA HELENA FRANÇA SILVA, brasileiro(a), 
casado(a), Professor(a), RG nº 8296380,0 e CPF nº 
26628074315, residente e domiciliado(a) à RUA VALPARAÍSO 
607 BAIRRO: CONJUNTO PALMEIRAS, CEP: 60870440, 
FORTALEZA - CE. DO OBJETO: O presente contrato tem por 
objetivo a contratação de professor substituto por tempo deter-
minado para a Rede Pública Municipal de Ensino. DA FUN-
ÇÃO: O(a) contratado(a) exercerá a função de professor(a) 
substituto(a) por tempo determinado, lotado na Secretaria Mu-
nicipal da Educação, com carga horária de planejamento asse-
gurada, ficando obrigado a cumprir as atividades de docência, 
na carga horária de trabalho pactuado, acatar e obedecer or-
dens, comunicados, portarias, circulares e regulamentos, com-
prometendo-se a executar as tarefas que lhes forem confiadas, 
compatíveis com a função para a qual está sendo contratado(a) 
e a desempenhar suas atribuições com zelo, presteza, eficiên-
cia e probidade. DA REMUNERAÇÃO E FONTE DE RECUR-
SOS: O contratante em contraprestação pagará a(o) contrata-
do(a) a remuneração mensal de R$ 12,49 (doze reais e quaren-
ta e nove centavos) hora/aula de acordo com a carga horária 
trabalhada, conforme disposto no Decreto Municipal nº 
13.278/2013, de 27 de dezembro de 2013, sendo reajustado de 
acordo com as normas fixadas pela Prefeitura Municipal de 
Fortaleza. A despesa resultante desse Termo correrá à conta da 
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042. 
2793.0001, Elemento de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 
0.101 e 0.104. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato 
será correspondente ao período de 12 (doze) meses, de 29 de 
Julho de 2014 a 29 de Julho de 2015, podendo ser prorrogado 
uma única vez por igual período. Data: Fortaleza (CE), 29 de 
Julho de 2014. Assinam: Joaquim Aristides de Oliveira - 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria 
Nunes Beserra – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR-
ÇAMENTO E GESTÃO e Francisca Helena França Silva – 
PROFESSOR(A). 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2848/2014 –
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): GISELE PEREIRA SERPA, brasileiro(a), solteiro(a), 
Professor(a), RG nº 1,7058287E7 e CPF nº 77420403287, 
residente e domiciliado(a) à RUA RAIMUNDO MATIAS 640 
BAIRRO: PEDRAS, CEP: 60874640, FORTALEZA - CE. DO 
OBJETO: O presente contrato tem por objetivo a contratação 
de professor substituto por tempo determinado para a Rede 
Pública Municipal de Ensino. DA FUNÇÃO: O(a) contratado(a) 
exercerá a função de professor(a) substituto(a) por tempo de-
terminado, lotado na Secretaria Municipal da Educação, com 
carga horária de planejamento assegurada, ficando obrigado a 
cumprir as atividades de docência, na carga horária de trabalho 
pactuado, acatar e obedecer ordens, comunicados, portarias, 
circulares e regulamentos, comprometendo-se a executar as 
tarefas que lhes forem confiadas, compatíveis com a função 
para a qual está sendo contratado(a) e a desempenhar suas 
atribuições com zelo, presteza, eficiência e probidade. DA RE-
MUNERAÇÃO E FONTE DE RECURSOS: O contratante em 
contraprestação pagará a(o) contratado(a) a remuneração 
mensal de R$ 12,49 (doze reais e quarenta e nove centavos) 
hora/aula de acordo com a carga horária trabalhada, conforme 
disposto no Decreto Municipal nº 13.278/2013, de 27 de de-
zembro de 2013, sendo reajustado de acordo com as normas 

fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. A despesa resul-
tante desse Termo correrá à conta da Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042.2793.0001, Elemento de 
Despesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 e 0.104. DA VI-
GÊNCIA: A vigência do presente contrato será correspondente 
ao período de 12 (doze) meses, de 29 de Julho de 2014 a 29 
de Julho de 2015, podendo ser prorrogado uma única vez por 
igual período. Data: Fortaleza (CE), 29 de Julho de 2014. Assi-
nam: Joaquim Aristides de Oliveira - SECRETARIA MUNICI-
PAL DA EDUCAÇÃO - Tânia Maria Nunes Beserra – SE-
CRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
e Gisele Pereira Serpa – PROFESSOR(A). 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2850/2014 –
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): MARIANNY DE SOUSA LIMA, brasileiro(a), solteiro(a), 
Professor(a), RG nº 2,00202301501E12 e CPF nº 
03950415386, residente e domiciliado(a) à RUA MANUEL SÁ-
TIRO 489 BAIRRO: MANUEL SÁTIRO, CEP: 60713400, FOR-
TALEZA - CE. DO OBJETO: O presente contrato tem por obje-
tivo a contratação de professor substituto por tempo determina-
do para a Rede Pública Municipal de Ensino. DA FUNÇÃO: 
O(a) contratado(a) exercerá a função de professor(a) substitu-
to(a) por tempo determinado, lotado na Secretaria Municipal da 
Educação, com carga horária de planejamento assegurada, 
ficando obrigado a cumprir as atividades de docência, na carga 
horária de trabalho pactuado, acatar e obedecer ordens, comu-
nicados, portarias, circulares e regulamentos, comprometendo-
se a executar as tarefas que lhes forem confiadas, compatíveis 
com a função para a qual está sendo contratado(a) e a desem-
penhar suas atribuições com zelo, presteza, eficiência e probi-
dade. DA REMUNERAÇÃO E FONTE DE RECURSOS: O 
contratante em contraprestação pagará a(o) contratado(a) a 
remuneração mensal de R$ 12,49 (doze reais e quarenta e 
nove centavos) hora/aula de acordo com a carga horária traba-
lhada, conforme disposto no Decreto Municipal nº 13.278/2013, 
de 27 de dezembro de 2013, sendo reajustado de acordo com 
as normas fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. A 
despesa resultante desse Termo correrá à conta da Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042.2793. 
0001, Elemento de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 
e 0.104. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será 
correspondente ao período de 12 (doze) meses, de 28 de Julho 
de 2014 a 28 de Julho de 2015, podendo ser prorrogado uma 
única vez por igual período. Data: Fortaleza (CE), 28 de Julho 
de 2014. Assinam: Joaquim Aristides de Oliveira - SECRE-
TARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria Nunes 
Beserra – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMEN-
TO E GESTÃO e Marianny de Sousa Lima – PROFES-
SOR(A). 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2851/2014 –
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): REGIANE BEZERRA DA SILVA FREITAS, brasileiro(a), 
casado(a), Professor(a), RG nº 9,100604156E10 e CPF nº 
50983342334, residente e domiciliado(a) à RUA CORONEL 
ERNESTO MATOS 499 BAIRRO: MESSEJANA, CEP: 
60840350, FORTALEZA - CE. DO OBJETO: O presente contra-
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to tem por objetivo a contratação de professor substituto por 
tempo determinado para a Rede Pública Municipal de Ensino. 
DA FUNÇÃO: O(a) contratado(a) exercerá a função de profes-
sor(a) substituto(a) por tempo determinado, lotado na Secreta-
ria Municipal da Educação, com carga horária de planejamento 
assegurada, ficando obrigado a cumprir as atividades de do-
cência, na carga horária de trabalho pactuado, acatar e obede-
cer ordens, comunicados, portarias, circulares e regulamentos, 
comprometendo-se a executar as tarefas que lhes forem confi-
adas, compatíveis com a função para a qual está sendo contra-
tado(a) e a desempenhar suas atribuições com zelo, presteza, 
eficiência e probidade. DA REMUNERAÇÃO E FONTE DE 
RECURSOS: O contratante em contraprestação pagará a(o) 
contratado(a) a remuneração mensal de R$ 12,49 (doze reais e 
quarenta e nove centavos) hora/aula de acordo com a carga 
horária trabalhada, conforme disposto no Decreto Municipal nº 
13.278/2013, de 27 de dezembro de 2013, sendo reajustado de 
acordo com as normas fixadas pela Prefeitura Municipal de 
Fortaleza. A despesa resultante desse Termo correrá à conta da 
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042. 
2793.0001, Elemento de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 
0.101 e 0.104. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato 
será correspondente ao período de 12 (doze) meses, de 29 de 
Julho de 2014 a 29 de Julho de 2015, podendo ser prorrogado 
uma única vez por igual período. DATA: Fortaleza (CE), 29 de 
Julho de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira - 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria 
Nunes Beserra – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR-
ÇAMENTO E GESTÃO e Regiane Bezerra da Silva Freitas – 
PROFESSOR(A). 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2854/2014 – 
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): ANDERSON VIEIRA GUIMARÃES, brasileiro(a), soltei-
ro(a), Professor(a), RG nº 2003010034078 e CPF nº 
02832664300, residente e domiciliado(a) à RUA PLÁCIDO DE 
CARVALHO 333 BAIRRO: JACARECANGA, CEP: 60320680, 
FORTALEZA - CE. DO OBJETO: O presente contrato tem por 
objetivo a contratação de professor substituto por tempo deter-
minado para a Rede Pública Municipal de Ensino. DA FUN-
ÇÃO: O(a) contratado(a) exercerá a função de professor(a) 
substituto(a) por tempo determinado, lotado na Secretaria Mu-
nicipal da Educação, com carga horária de planejamento asse-
gurada, ficando obrigado a cumprir as atividades de docência, 
na carga horária de trabalho pactuado, acatar e obedecer or-
dens, comunicados, portarias, circulares e regulamentos, com-
prometendo-se a executar as tarefas que lhes forem confiadas, 
compatíveis com a função para a qual está sendo contratado(a) 
e a desempenhar suas atribuições com zelo, presteza, eficiên-
cia e probidade. DA REMUNERAÇÃO E FONTE DE RECUR-
SOS: O contratante em contraprestação pagará a(o) contrata-
do(a) a remuneração mensal de R$ 12,49 (doze reais e quaren-
ta e nove centavos) hora/aula de acordo com a carga horária 
trabalhada, conforme disposto no Decreto Municipal nº 
13.278/2013, de 27 de dezembro de 2013, sendo reajustado de 
acordo com as normas fixadas pela Prefeitura Municipal de 
Fortaleza. A despesa resultante desse Termo correrá à conta da 
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042. 
2793.0001, Elemento de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 
0.101 e 0.104. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato 
será correspondente ao período de 12 (doze) meses, de 06 de 
Agosto de 2014 a 06 de Agosto de 2015, podendo ser prorro-
gado uma única vez por igual período. DATA: Fortaleza (CE), 
06 de Agosto de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oli-
veira - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia 
Maria Nunes Beserra – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 

ORÇAMENTO E GESTÃO e Anderson Vieira Guimarães – 
PROFESSOR(A). 

*** *** *** 
 
 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2855/2014 –
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): MARIA ISA FERREIRA PEREIRA, brasileiro(a), casa-
do(a), Professor(a), RG nº 608659,0 e CPF nº 06084567304, 
residente e domiciliado(a) à RUA F 50 BLOCO D APARTA-
MENTO 202 BAIRRO: MESSEJANA, CEP: 60840425, FORTA-
LEZA - CE. DO OBJETO: O presente contrato tem por objetivo 
a contratação de professor substituto por tempo determinado 
para a Rede Pública Municipal de Ensino. DA FUNÇÃO: O(a) 
contratado(a) exercerá a função de professor(a) substituto(a) 
por tempo determinado, lotado na Secretaria Municipal da Edu-
cação, com carga horária de planejamento assegurada, ficando 
obrigado a cumprir as atividades de docência, na carga horária 
de trabalho pactuado, acatar e obedecer ordens, comunicados, 
portarias, circulares e regulamentos, comprometendo-se a 
executar as tarefas que lhes forem confiadas, compatíveis com 
a função para a qual está sendo contratado(a) e a desempe-
nhar suas atribuições com zelo, presteza, eficiência e probida-
de. DA REMUNERAÇÃO E FONTE DE RECURSOS: O contra-
tante em contraprestação pagará a(o) contratado(a) a remune-
ração mensal de R$ 12,49 (doze reais e quarenta e nove cen-
tavos) hora/aula de acordo com a carga horária trabalhada, 
conforme disposto no Decreto Municipal nº 13.278/2013, de 27 
de dezembro de 2013, sendo reajustado de acordo com as 
normas fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. A des-
pesa resultante desse Termo correrá à conta da Dotação Or-
çamentária: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042.2793. 0001, 
Elemento de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 e 
0.104. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será 
correspondente ao período de 12 (doze) meses, de 29 de Julho 
de 2014 a 29 de Julho de 2015, podendo ser prorrogado uma 
única vez por igual período. DATA: Fortaleza (CE), 29 de Julho 
de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira - SECRE-
TARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria Nunes 
Beserra – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMEN-
TO E GESTÃO e Maria Isa Ferreira Pereira – PROFES-
SOR(A). 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2856/2014 –
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): TEREZA ANGÉLICA DOS SANTOS MENDES, brasilei-
ro(a), casado(a), Professor(a), RG nº 9,3014011174E10 e CPF 
nº 74638122353, residente e domiciliado(a) à RUA A, 300 
QUADRA 04 BLOCO 15 APARTAMENTO 101 CEP: 60762-591. 
DO OBJETO: O presente contrato tem por objetivo a contrata-
ção de professor substituto por tempo determinado para a 
Rede Pública Municipal de Ensino. DA FUNÇÃO: O(a) contra-
tado(a) exercerá a função de professor(a) substituto(a) por 
tempo determinado, lotado na Secretaria Municipal da Educa-
ção, com carga horária de planejamento assegurada, ficando 
obrigado a cumprir as atividades de docência, na carga horária 
de trabalho pactuado, acatar e obedecer ordens, comunicados, 
portarias, circulares e regulamentos, comprometendo-se a 
executar as tarefas que lhes forem confiadas, compatíveis com 
a função para a qual está sendo contratado(a) e a desempe-
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nhar suas atribuições com zelo, presteza, eficiência e probida-
de. DA REMUNERAÇÃO E FONTE DE RECURSOS: O contra-
tante em contraprestação pagará a(o) contratado(a) a remune-
ração mensal de R$ 12,49 (doze reais e quarenta e nove cen-
tavos) hora/aula de acordo com a carga horária trabalhada, 
conforme disposto no Decreto Municipal nº 13.278/2013, de 27 
de dezembro de 2013, sendo reajustado de acordo com as 
normas fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. 
A despesa resultante desse Termo correrá à conta da Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042.2793. 
0001, Elemento de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101  
e 0.104. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será 
correspondente ao período de 12 (doze) meses, de 28 de Julho 
de 2014 a 28 de Julho de 2015, podendo ser prorrogado uma 
única vez por igual período. DATA: Fortaleza (CE), 28 de Julho 
de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira - SECRE-
TARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria Nunes 
Beserra – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMEN-
TO E GESTÃO e Tereza Angélica dos Santos Mendes – 
PROFESSOR(A). 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2859/2014 –
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): RIDEL LIMA NOGUEIRA, brasileiro(a), divorciado(a), 
Professor(a), RG nº 4070092 e CPF nº 89920759449, residente 
e domiciliado(a) à RUA MÔNACO CEP: 60120. DO OBJETO: 
O presente contrato tem por objetivo a contratação de profes-
sor substituto por tempo determinado para a Rede Pública 
Municipal de Ensino. DA FUNÇÃO: O(a) contratado(a) exercerá 
a função de professor(a) substituto(a) por tempo determinado, 
lotado na Secretaria Municipal da Educação, com carga horária 
de planejamento assegurada, ficando obrigado a cumprir as 
atividades de docência, na carga horária de trabalho pactuado, 
acatar e obedecer ordens, comunicados, portarias, circulares e 
regulamentos, comprometendo-se a executar as tarefas que 
lhes forem confiadas, compatíveis com a função para a qual 
está sendo contratado(a) e a desempenhar suas atribuições 
com zelo, presteza, eficiência e probidade. DA REMUNERA-
ÇÃO E FONTE DE RECURSOS: O contratante em contrapres-
tação pagará a(o) contratado(a) a remuneração mensal de             
R$ 12,49 (doze reais e quarenta e nove centavos) hora/aula de 
acordo com a carga horária trabalhada, conforme disposto no 
Decreto Municipal nº 13.278/2013, de 27 de dezembro de 
2013, sendo reajustado de acordo com as normas fixadas pela 
Prefeitura Municipal de Fortaleza. A despesa resultante desse 
Termo correrá à conta da Dotação Orçamentária: Proje-
to/Atividade 24.901.12.368.0042.2793.0001, Elemento de Des-
pesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 e 0.104. DA VIGÊN-
CIA: A vigência do presente contrato será correspondente ao 
período de 12 (doze) meses, de 06 de Agosto de 2014 a 06 de 
Agosto de 2015, podendo ser prorrogado uma única vez por 
igual período. DATA: Fortaleza (CE), 06 de Agosto de 2014. 
ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira - SECRETARIA 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria Nunes Beserra – 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GES-
TÃO e Ridel Lima Nogueira – PROFESSOR(A). 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2861/2014 –
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 

Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): SILVIA HELENA LIMA COSME, brasileiro(a), solteiro(a), 
Professor(a), RG nº 9,9010422608E10 e CPF nº 45825556320, 
residente e domiciliado(a) à RUA ZECA VALENTINO 194 
BAIRRO: SAPIRANGA, CEP: 60833034, FORTALEZA - CE. 
DO OBJETO: O presente contrato tem por objetivo a contrata-
ção de professor substituto por tempo determinado para a 
Rede Pública Municipal de Ensino. DA FUNÇÃO: O(a) contra-
tado(a) exercerá a função de professor(a) substituto(a) por 
tempo determinado, lotado na Secretaria Municipal da Educa-
ção, com carga horária de planejamento assegurada, ficando 
obrigado a cumprir as atividades de docência, na carga horária 
de trabalho pactuado, acatar e obedecer ordens, comunicados, 
portarias, circulares e regulamentos, comprometendo-se a 
executar as tarefas que lhes forem confiadas, compatíveis com 
a função para a qual está sendo contratado(a) e a desempe-
nhar suas atribuições com zelo, presteza, eficiência e probida-
de. DA REMUNERAÇÃO E FONTE DE RECURSOS: O contra-
tante em contraprestação pagará a(o) contratado(a) a remune-
ração mensal de R$ 12,49 (doze reais e quarenta e nove cen-
tavos) hora/aula de acordo com a carga horária trabalhada, 
conforme disposto no Decreto Municipal nº 13.278/2013, de 27 
de dezembro de 2013, sendo reajustado de acordo com as 
normas fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. 
A despesa resultante desse Termo correrá à conta da Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042.2793. 
0001, Elemento de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 
e 0.104. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será 
correspondente ao período de 12 (doze) meses, de 28 de Julho 
de 2014 a 28 de Julho de 2015, podendo ser prorrogado uma 
única vez por igual período. DATA: Fortaleza (CE), 28 de Julho 
de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira - SECRE-
TARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria Nunes 
Beserra – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMEN-
TO E GESTÃO e Silvia Helena Lima Cosme – PROFES-
SOR(A). 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2862/2014 –
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): MARIA AURILENE TIMOTEO MONTEIRO, brasileiro(a), 
solteiro(a), Professor(a), RG nº 20072039668 e CPF nº 
37730681315, residente e domiciliado(a) à RUA DUARTE DA 
COSTA BAIRRO: MESSEJANA, CEP: 60841150, FORTALEZA 
- CE. DO OBJETO: O presente contrato tem por objetivo a 
contratação de professor substituto por tempo determinado 
para a Rede Pública Municipal de Ensino. DA FUNÇÃO: 
O(a) contratado(a) exercerá a função de professor(a) substitu-
to(a) por tempo determinado, lotado na Secretaria Municipal da 
Educação, com carga horária de planejamento assegurada, 
ficando obrigado a cumprir as atividades de docência, na carga 
horária de trabalho pactuado, acatar e obedecer ordens, comu-
nicados, portarias, circulares e regulamentos, comprometendo-
se a executar as tarefas que lhes forem confiadas, compatíveis 
com a função para a qual está sendo contratado(a) e a desem-
penhar suas atribuições com zelo, presteza, eficiência e probi-
dade. DA REMUNERAÇÃO E FONTE DE RECURSOS: O 
contratante em contraprestação pagará a(o) contratado(a) a 
remuneração mensal de R$ 12,49 (doze reais e quarenta e 
nove centavos) hora/aula de acordo com a carga horária traba-
lhada, conforme disposto no Decreto Municipal nº 13.278/2013, 
de 27 de dezembro de 2013, sendo reajustado de acordo com 
as normas fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. 
A despesa resultante desse Termo correrá à conta da Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042.2793. 
0001, Elemento de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 
e 0.104. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será 
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correspondente ao período de 12 (doze) meses, de 06 de  
Agosto de 2014 a 06 de Agosto de 2015, podendo ser prorro-
gado uma única vez por igual período. DATA: Fortaleza (CE), 
06 de Agosto de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oli-
veira - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia 
Maria Nunes Beserra – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO e Maria Aurilene Timoteo Montei-
ro – PROFESSOR(A). 

*** *** *** 
 

                        EXTRATO DO CONTRATO Nº 2864/2014 –
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): FRANCISCO EDUARDO DE ARAUJO MIRANDA, bra-
sileiro(a), divorciado(a), Professor(a), RG nº 91006030614 e 
CPF nº 44621914391, residente e domiciliado(a) à RUA HO-
MEM DE MELO 471 CEP: 60000-000. DO OBJETO: O presen-
te contrato tem por objetivo a contratação de professor substitu-
to por tempo determinado para a Rede Pública Municipal de 
Ensino. DA FUNÇÃO: O(a) contratado(a) exercerá a função de 
professor(a) substituto(a) por tempo determinado, lotado na 
Secretaria Municipal da Educação, com carga horária de plane-
jamento assegurada, ficando obrigado a cumprir as atividades 
de docência, na carga horária de trabalho pactuado, acatar e 
obedecer ordens, comunicados, portarias, circulares e regula-
mentos, comprometendo-se a executar as tarefas que lhes 
forem confiadas, compatíveis com a função para a qual está 
sendo contratado(a) e a desempenhar suas atribuições com 
zelo, presteza, eficiência e probidade. DA REMUNERAÇÃO E 
FONTE DE RECURSOS: O contratante em contraprestação 
pagará a(o) contratado(a) a remuneração mensal de R$ 12,49 
(doze reais e quarenta e nove centavos) hora/aula de acordo 
com a carga horária trabalhada, conforme disposto no Decreto 
Municipal nº 13.278/2013, de 27 de dezembro de 2013, sendo 
reajustado de acordo com as normas fixadas pela Prefeitura 
Municipal de Fortaleza. A despesa resultante desse Termo 
correrá à conta da Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade 
24.901.12.368.0042.2793.0001, Elemento de Despesa 
3190004 Fontes de Recurso 0.101 e 0.104. DA VIGÊNCIA: 
A vigência do presente contrato será correspondente ao perío-
do de 12 (doze) meses, de 28 de Julho de 2014 a 28 de Julho 
de 2015, podendo ser prorrogado uma única vez por igual 
período. DATA: Fortaleza (CE), 28 de Julho de 2014. ASSI-
NAM: Joaquim Aristides de Oliveira - SECRETARIA MUNI-
CIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria Nunes Beserra – SE-
CRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
e Francisco Eduardo de Araujo Miranda – PROFESSOR(A). 

*** *** *** 
 
 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2866/2014 –
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): CAMILA OLIVEIRA DE MEDEIROS, brasileiro(a), soltei-
ro(a), Professor(a), RG nº 2004010206438 e CPF nº 
04122207339, residente e domiciliado(a) à RUA: PE PAULINO 
330 CEP: 60864-240. DO OBJETO: O presente contrato tem 
por objetivo a contratação de professor substituto por tempo 
determinado para a Rede Pública Municipal de Ensino. DA 
FUNÇÃO: O(a) contratado(a) exercerá a função de professor(a) 
substituto(a) por tempo determinado, lotado na Secretaria Mu-
nicipal da Educação, com carga horária de planejamento asse-
gurada, ficando obrigado a cumprir as atividades de docência, 

na carga horária de trabalho pactuado, acatar e obedecer or-
dens, comunicados, portarias, circulares e regulamentos, com-
prometendo-se a executar as tarefas que lhes forem confiadas, 
compatíveis com a função para a qual está sendo contratado(a) 
e a desempenhar suas atribuições com zelo, presteza, eficiên-
cia e probidade. DA REMUNERAÇÃO E FONTE DE RECUR-
SOS: O contratante em contraprestação pagará a(o) contrata-
do(a) a remuneração mensal de R$ 12,49 (doze reais e quaren-
ta e nove centavos) hora/aula de acordo com a carga horária 
trabalhada, conforme disposto no Decreto Municipal nº 
13.278/2013, de 27 de dezembro de 2013, sendo reajustado de 
acordo com as normas fixadas pela Prefeitura Municipal de 
Fortaleza. A despesa resultante desse Termo correrá à conta da 
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042. 
2793.0001, Elemento de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 
0.101 e 0.104. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato 
será correspondente ao período de 12 (doze) meses, de 28 de 
Julho de 2014 a 28 de Julho de 2015, podendo ser prorrogado 
uma única vez por igual período. DATA: Fortaleza (CE), 28 de 
Julho de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira - 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria 
Nunes Beserra – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR-
ÇAMENTO E GESTÃO e Camila Oliveira de Medeiros – 
PROFESSOR(A). 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2881/2014 –
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): EMANUELA PRADO ALEXANDRE, brasileiro(a), soltei-
ro(a), Professor(a), RG nº 96012022939 e CPF nº 
64625540372, residente e domiciliado(a) à RUA 521 41 BAIR-
RO: CONJUNTO CEARÁ, CEP: 60531350, FORTALEZA - CE. 
DO OBJETO: O presente contrato tem por objetivo a contrata-
ção de professor substituto por tempo determinado para a 
Rede Pública Municipal de Ensino. DA FUNÇÃO: O(a) contra-
tado(a) exercerá a função de professor(a) substituto(a) por 
tempo determinado, lotado na Secretaria Municipal da Educa-
ção, com carga horária de planejamento assegurada, ficando 
obrigado a cumprir as atividades de docência, na carga horária 
de trabalho pactuado, acatar e obedecer ordens, comunicados, 
portarias, circulares e regulamentos, comprometendo-se a 
executar as tarefas que lhes forem confiadas, compatíveis com 
a função para a qual está sendo contratado(a) e a desempe-
nhar suas atribuições com zelo, presteza, eficiência e probida-
de. DA REMUNERAÇÃO E FONTE DE RECURSOS: O contra-
tante em contraprestação pagará a(o) contratado(a) a remune-
ração mensal de R$ 12,49 (doze reais e quarenta e nove cen-
tavos) hora/aula de acordo com a carga horária trabalhada, 
conforme disposto no Decreto Municipal nº 13.278/2013, de 27 
de dezembro de 2013, sendo reajustado de acordo com as 
normas fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. 
A despesa resultante desse Termo correrá à conta da Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042.2793. 
0001, Elemento de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 
e 0.104. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será 
correspondente ao período de 12 (doze) meses, de 04 de  
Agosto de 2014 a 04 de Agosto de 2015, podendo ser prorro-
gado uma única vez por igual período. DATA: Fortaleza (CE), 
04 de Agosto de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oli-
veira - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia 
Maria Nunes Beserra – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO e Emanuela Prado Alexandre – 
PROFESSOR(A). 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2882/2014 –
SME/SEPOG -  DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
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DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): MORGANA MARIA FONTELES VITORINO, brasilei-
ro(a), solteiro(a), Professor(a), RG nº 94002491816 e CPF nº 
76863484315, residente e domiciliado(a) à RUA 1076 45 
BAIRRO: CONJUNTO CEARÁ, CEP: 60533130, FORTALEZA - 
CE. DO OBJETO: O presente contrato tem por objetivo a con-
tratação de professor substituto por tempo determinado para a 
Rede Pública Municipal de Ensino. DA FUNÇÃO: O(a) contra-
tado(a) exercerá a função de professor(a) substituto(a) por 
tempo determinado, lotado na Secretaria Municipal da Educa-
ção, com carga horária de planejamento assegurada, ficando 
obrigado a cumprir as atividades de docência, na carga horária 
de trabalho pactuado, acatar e obedecer ordens, comunicados, 
portarias, circulares e regulamentos, comprometendo-se a 
executar as tarefas que lhes forem confiadas, compatíveis com 
a função para a qual está sendo contratado(a) e a desempe-
nhar suas atribuições com zelo, presteza, eficiência e probida-
de. DA REMUNERAÇÃO E FONTE DE RECURSOS: O contra-
tante em contraprestação pagará a(o) contratado(a) a remune-
ração mensal de R$ 12,49 (doze reais e quarenta e nove cen-
tavos) hora/aula de acordo com a carga horária trabalhada, 
conforme disposto no Decreto Municipal nº 13.278/2013, de 27 
de dezembro de 2013, sendo reajustado de acordo com as 
normas fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. A des-
pesa resultante desse Termo correrá à conta da Dotação Or-
çamentária: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042.2793.0001, 
Elemento de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 e 
0.104. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será 
correspondente ao período de 12 (doze) meses, de 01 de  
Agosto de 2014 a 01 de Agosto de 2015, podendo ser prorro-
gado uma única vez por igual período. DATA: Fortaleza (CE), 
01 de Agosto de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oli-
veira - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia 
Maria Nunes Beserra – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO e Morgana Maria Fonteles Vitori-
no – PROFESSOR(A). 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2886/2014 –
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): JULIANA OLIVEIRA MONTEIRO BRAGA, brasileiro(a), 
casado(a), Professor(a), RG nº 2001010171389 e CPF nº 
00701363355, residente e domiciliado(a) à RUA GIOVANI BA-
TISTA MONTINNI, Nº 866 CEP: 60000-000. DO OBJETO: O 
presente contrato tem por objetivo a contratação de professor 
substituto por tempo determinado para a Rede Pública Munici-
pal de Ensino. DA FUNÇÃO: O(a) contratado(a) exercerá a 
função de professor(a) substituto(a) por tempo determinado, 
lotado na Secretaria Municipal da Educação, com carga horária 
de planejamento assegurada, ficando obrigado a cumprir as 
atividades de docência, na carga horária de trabalho pactuado, 
acatar e obedecer ordens, comunicados, portarias, circulares e 
regulamentos, comprometendo-se a executar as tarefas que 
lhes forem confiadas, compatíveis com a função para a qual 
está sendo contratado(a) e a desempenhar suas atribuições 
com zelo, presteza, eficiência e probidade. DA REMUNERA-
ÇÃO E FONTE DE RECURSOS: O contratante em contrapres-
tação pagará a(o) contratado(a) a remuneração mensal de R$ 
12,49 (doze reais e quarenta e nove centavos) hora/aula de 
acordo com a carga horária trabalhada, conforme disposto no 
Decreto Municipal nº 13.278/2013, de 27 de dezembro de 

2013, sendo reajustado de acordo com as normas fixadas pela 
Prefeitura Municipal de Fortaleza. A despesa resultante desse 
Termo correrá à conta da Dotação Orçamentária: Proje-
to/Atividade 24.901.12.368.0042.2793.0001, Elemento de Des-
pesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 e 0.104. DA VIGÊN-
CIA: A vigência do presente contrato será correspondente ao 
período de 12 (doze) meses, de 29 de Julho de 2014 a 29 de 
Julho de 2015, podendo ser prorrogado uma única vez por 
igual  período. DATA: Fortaleza (CE), 29 de Julho de 2014. 
ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira - SECRETARIA 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria Nunes Beserra – 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GES-
TÃO e Juliana Oliveira Monteiro Braga – PROFESSOR(A). 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2887/2014 –
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): MICHELLE APARECIDA FREITAS DE ANDRADE, 
brasileiro(a), casado(a), Professor(a), RG nº 2003097013744 e 
CPF nº 02291988301, residente e domiciliado(a) à AVENIDA 
BULEVAR I, 611 CEP: 60866-280. DO OBJETO: O presente 
contrato tem por objetivo a contratação de professor substituto 
por tempo determinado para a Rede Pública Municipal de Ensi-
no. DA FUNÇÃO: O(a) contratado(a) exercerá a função de 
professor(a) substituto(a) por tempo determinado, lotado na 
Secretaria Municipal da Educação, com carga horária de plane-
jamento assegurada, ficando obrigado a cumprir as atividades 
de docência, na carga horária de trabalho pactuado, acatar e 
obedecer ordens, comunicados, portarias, circulares e regula-
mentos, comprometendo-se a executar as tarefas que lhes 
forem confiadas, compatíveis com a função para a qual está 
sendo contratado(a) e a desempenhar suas atribuições com 
zelo, presteza, eficiência e probidade. DA REMUNERAÇÃO E 
FONTE DE RECURSOS: O contratante em contraprestação 
pagará a(o) contratado(a) a remuneração mensal de R$ 12,49 
(doze reais e quarenta e nove centavos) hora/aula de acordo 
com a carga horária trabalhada, conforme disposto no Decreto 
Municipal nº 13.278/2013, de 27 de dezembro de 2013, sendo 
reajustado de acordo com as normas fixadas pela Prefeitura 
Municipal de Fortaleza. A despesa resultante desse Termo 
correrá à conta da Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade 
24.901.12.368.0042.2793.0001, Elemento de Despesa 
3190004 Fontes de Recurso 0.101 e 0.104. DA VIGÊNCIA: 
A vigência do presente contrato será correspondente ao perío-
do de 12 (doze) meses, de 29 de Julho de 2014 a 29 de Julho 
de 2015, podendo ser prorrogado uma única vez por igual 
período. DATA: Fortaleza (CE), 29 de Julho de 2014. ASSI-
NAM: Joaquim Aristides de Oliveira - SECRETARIA MUNI-
CIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria Nunes Beserra – SE-
CRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
e Michelle Aparecida Freitas de Andrade – PROFESSOR(A). 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2890/2014 –
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): ARIANE GADELHA PONCIANO, brasileiro(a), soltei-
ro(a), Professor(a), RG nº 200601018426E12 e CPF nº 
03748109318, residente e domiciliado(a) à RUA VINTE E UM 
DE ABRIL 11 BAIRRO: CENTRO, CEP: 61900030, MARACA-
NAU - CE. DO OBJETO: O presente contrato tem por objetivo a 
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contratação de professor substituto por tempo determinado 
para a Rede Pública Municipal de Ensino. DA FUNÇÃO: O(a) 
contratado(a) exercerá a função de professor(a) substituto(a) 
por tempo determinado, lotado na Secretaria Municipal da Edu-
cação, com carga horária de planejamento assegurada, ficando 
obrigado a cumprir as atividades de docência, na carga horária 
de trabalho pactuado, acatar e obedecer ordens, comunicados, 
portarias, circulares e regulamentos, comprometendo-se a 
executar as tarefas que lhes forem confiadas, compatíveis com 
a função para a qual está sendo contratado(a) e a desempe-
nhar suas atribuições com zelo, presteza, eficiência e probida-
de. DA REMUNERAÇÃO E FONTE DE RECURSOS: O contra-
tante em contraprestação pagará a(o) contratado(a) a remune-
ração mensal de R$ 12,49 (doze reais e quarenta e nove cen-
tavos) hora/aula de acordo com a carga horária trabalhada, 
conforme disposto no Decreto Municipal nº 13.278/2013, de 27 
de dezembro de 2013, sendo reajustado de acordo com as 
normas fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. 
A despesa resultante desse Termo correrá à conta da Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042.2793. 
0001, Elemento de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 
e 0.104. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será 
correspondente ao período de 12 (doze) meses, de 11 de Agos-
to de 2014 a 11 de Agosto de 2015, podendo ser prorrogado 
uma única vez por igual período. DATA: Fortaleza (CE), 11 de 
Agosto de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira - 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria 
Nunes Beserra – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR-
ÇAMENTO E GESTÃO e Ariane Gadelha Ponciano – PRO-
FESSOR(A). 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2896/2014 –
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): RAQUEL SALES MIRANDA, brasileiro(a), casado(a), 
Professor(a), RG nº 2003098014787 e CPF nº 02868664393, 
residente e domiciliado(a) à RUA 21 81 BAIRRO: JEREISSATI 
I, CEP: 61900460, MARACANAU - CE. DO OBJETO: O pre-
sente contrato tem por objetivo a contratação de professor 
substituto por tempo determinado para a Rede Pública Munici-
pal de Ensino. DA FUNÇÃO: O(a) contratado(a) exercerá a 
função de professor(a) substituto(a) por tempo determinado, 
lotado na Secretaria Municipal da Educação, com carga horária 
de planejamento assegurada, ficando obrigado a cumprir as 
atividades de docência, na carga horária de trabalho pactuado, 
acatar e obedecer ordens, comunicados, portarias, circulares e 
regulamentos, comprometendo-se a executar as tarefas que 
lhes forem confiadas, compatíveis com a função para a qual 
está sendo contratado(a) e a desempenhar suas atribuições 
com zelo, presteza, eficiência e probidade. DA REMUNERA-
ÇÃO E FONTE DE RECURSOS: O contratante em contrapres-
tação pagará a(o) contratado(a) a remuneração mensal de R$ 
12,49 (doze reais e quarenta e nove centavos) hora/aula de 
acordo com a carga horária trabalhada, conforme disposto no 
Decreto Municipal nº 13.278/2013, de 27 de dezembro de 
2013, sendo reajustado de acordo com as normas fixadas pela 
Prefeitura Municipal de Fortaleza. A despesa resultante desse 
Termo correrá à conta da Dotação Orçamentária: Proje-
to/Atividade 24.901.12.368.0042.2793.0001, Elemento de Des-
pesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 e 0.104. DA VIGÊN-
CIA: A vigência do presente contrato será correspondente ao 
período de 12 (doze) meses, de 29 de Julho de 2014 a 29 de 
Julho de 2015, podendo ser prorrogado uma única vez por 
igual período. DATA: Fortaleza (CE), 29 de Julho de 2014. 
ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira - SECRETARIA 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria Nunes Beserra – 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GES-
TÃO e Raquel Sales Miranda – PROFESSOR(A). 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2902/2014 –
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): MARIA DO SOCORRO MARTINS DE CASTRO, brasi-
leiro(a), solteiro(a), Professor(a), RG nº 200601025318 e CPF 
nº 12314269349, residente e domiciliado(a) à AVENIDA K 
BAIRRO: VILA VELHA, CEP: 60349110, FORTALEZA - CE. DO 
OBJETO: O presente contrato tem por objetivo a contratação 
de professor substituto por tempo determinado para a Rede 
Pública Municipal de Ensino. DA FUNÇÃO: O(a) contratado(a) 
exercerá a função de professor(a) substituto(a) por tempo de-
terminado, lotado na Secretaria Municipal da Educação, com 
carga horária de planejamento assegurada, ficando obrigado a 
cumprir as atividades de docência, na carga horária de trabalho 
pactuado, acatar e obedecer ordens, comunicados, portarias, 
circulares e regulamentos, comprometendo-se a executar as 
tarefas que lhes forem confiadas, compatíveis com a função 
para a qual está sendo contratado(a) e a desempenhar suas 
atribuições com zelo, presteza, eficiência e probidade. DA RE-
MUNERAÇÃO E FONTE DE RECURSOS: O contratante em 
contraprestação pagará a(o) contratado(a) a remuneração 
mensal de R$ 12,49 (doze reais e quarenta e nove centavos) 
hora/aula de acordo com a carga horária trabalhada, conforme 
disposto no Decreto Municipal nº 13.278/2013, de 27 de de-
zembro de 2013, sendo reajustado de acordo com as normas 
fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza.  A despesa re-
sultante desse Termo correrá à conta da Dotação Orçamentá-
ria: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042.2793.0001, Elemento 
de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 e 0.104. DA 
VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será corresponden-
te ao período de 12 (doze) meses, de 01 de Agosto de 2014 a 
01 de Agosto de 2015, podendo ser prorrogado uma única vez 
por igual período. DATA: Fortaleza (CE), 01 de Agosto de 2014. 
ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira - SECRETARIA 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria Nunes Beserra – 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GES-
TÃO e Maria do Socorro Martins de Castro – PROFES-
SOR(A). 

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2904/2014 – 
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): CLAUDINEIDE ALVES ARAUJO, brasileiro(a), divorcia-
do(a), Professor(a), RG nº 2002002201086 e CPF nº 
96786442404, residente e domiciliado(a) à RUA ANTÔNIO 
BARBOSA 1759 BAIRRO: PLANALTO AYRTON SENA, CEP: 
60760415, FORTALEZA - CE. DO OBJETO: O presente contra-
to tem por objetivo a contratação de professor substituto por 
tempo determinado para a Rede Pública Municipal de Ensino. 
DA FUNÇÃO: O(a) contratado(a) exercerá a função de profes-
sor(a) substituto(a) por tempo determinado, lotado na Secreta-
ria Municipal da Educação, com carga horária de planejamento 
assegurada, ficando obrigado a cumprir as atividades de do-
cência, na carga horária de trabalho pactuado, acatar e obede-
cer ordens, comunicados, portarias, circulares e regulamentos, 
comprometendo-se a executar as tarefas que lhes forem confi-
adas, compatíveis com a função para a qual está sendo contra-
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tado(a) e a desempenhar suas atribuições com zelo, presteza, 
eficiência e probidade. DA REMUNERAÇÃO E FONTE DE 
RECURSOS: O contratante em contraprestação pagará a(o) 
contratado(a) a remuneração mensal de R$ 12,49 (doze reais e 
quarenta e nove centavos) hora/aula de acordo com a carga 
horária trabalhada, conforme disposto no Decreto Municipal nº 
13.278/2013, de 27 de dezembro de 2013, sendo reajustado de 
acordo com as normas fixadas pela Prefeitura Municipal de 
Fortaleza. A despesa resultante desse Termo correrá à conta da 
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042. 
2793.0001, Elemento de Despesa 3190004 Fontes de Recurso  
0.101 e 0.104. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato 
será correspondente ao período de 12 (doze) meses, de 11 de 
Agosto de 2014 a 11 de Agosto de 2015, podendo ser prorro-
gado uma única vez por igual período. DATA: Fortaleza (CE), 
11 de Agosto de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oli-
veira - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia 
Maria Nunes Beserra – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO e Claudineide Alves Araujo – 
PROFESSOR(A). 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2910/2014 –
SME/SEPOG -  DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA SANTOS, brasilei-
ro(a), casado(a), Professor(a), RG nº 98002200849 e CPF nº 
05636949391, residente e domiciliado(a) à RUA JÚLIO CÉSAR 
1830 BAIRRO: BENFICA, CEP: 60425350, FORTALEZA - CE. 
DO OBJETO: O presente contrato tem por objetivo a contrata-
ção de professor substituto por tempo determinado para a 
Rede Pública Municipal de Ensino. DA FUNÇÃO: O(a) contra-
tado(a) exercerá a função de professor(a) substituto(a) por 
tempo determinado, lotado na Secretaria Municipal da Educa-
ção, com carga horária de planejamento assegurada, ficando 
obrigado a cumprir as atividades de docência, na carga horária 
de trabalho pactuado, acatar e obedecer ordens, comunicados, 
portarias, circulares e regulamentos, comprometendo-se a 
executar as tarefas que lhes forem confiadas, compatíveis com 
a função para a qual está sendo contratado(a) e a desempe-
nhar suas atribuições com zelo, presteza, eficiência e probida-
de. DA REMUNERAÇÃO E FONTE DE RECURSOS: O contra-
tante em contraprestação pagará a(o) contratado(a) a remune-
ração mensal de R$ 12,49 (doze reais e quarenta e nove cen-
tavos) hora/aula de acordo com a carga horária trabalhada, 
conforme disposto no Decreto Municipal nº 13.278/2013, de 27 
de dezembro de 2013, sendo reajustado de acordo com as 
normas fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. 
A despesa resultante desse Termo correrá à conta da Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042.2793. 
0001, Elemento de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 
e 0.104. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será 
correspondente ao período de 12 (doze) meses, de 11 de Agos-
to de 2014 a 11 de Agosto de 2015, podendo ser prorrogado 
uma única vez por igual período. DATA: Fortaleza (CE), 11 de 
Agosto de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira - 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria 
Nunes Beserra – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR-
ÇAMENTO E GESTÃO e Maria da Conceição Bezerra San-
tos – PROFESSOR(A). 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2911/2014 –
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 

ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): FRANCISCA JULIANA SILVA DE SOUSA, brasileiro(a), 
casado(a), Professor(a), RG nº 94015001820 e CPF nº 
90890582300, residente e domiciliado(a) à AVENIDA BULEVAR 
II 271 BAIRRO: JANGURUSSU, CEP: 60866300, FORTALEZA 
- CE. DO OBJETO: O presente contrato tem por objetivo a 
contratação de professor substituto por tempo determinado 
para a Rede Pública Municipal de Ensino. DA FUNÇÃO: O(a) 
contratado(a) exercerá a função de professor(a) substituto(a) 
por tempo determinado, lotado na Secretaria Municipal da Edu-
cação, com carga horária de planejamento assegurada, ficando 
obrigado a cumprir as atividades de docência, na carga horária 
de trabalho pactuado, acatar e obedecer ordens, comunicados, 
portarias, circulares e regulamentos, comprometendo-se a 
executar as tarefas que lhes forem confiadas, compatíveis com 
a função para a qual está sendo contratado(a) e a desempe-
nhar suas atribuições com zelo, presteza, eficiência e probida-
de. DA REMUNERAÇÃO E FONTE DE RECURSOS: O contra-
tante em contraprestação pagará a(o) contratado(a) a remune-
ração mensal de R$ 12,49 (doze reais e quarenta e nove cen-
tavos) hora/aula de acordo com a carga horária trabalhada, 
conforme disposto no Decreto Municipal nº 13.278/2013, de 27 
de dezembro de 2013, sendo reajustado de acordo com as 
normas fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. 
A despesa resultante desse Termo correrá à conta da Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042.2793. 
0001, Elemento de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 
e 0.104. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será 
correspondente ao período de 12 (doze) meses, de 11 de Agos-
to de 2014 a 11 de Agosto de 2015, podendo ser prorrogado 
uma única vez por igual período. DATA: Fortaleza (CE), 11 de 
Agosto de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira - 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria 
Nunes Beserra – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR-
ÇAMENTO E GESTÃO e Francisca Juliana Silva de Sousa – 
PROFESSOR(A). 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2915/2014 –
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): MARLENE DA COSTA SOUZA, brasileiro(a), solteiro(a), 
Professor(a), RG nº 96002648126 e CPF nº 00274994305, 
residente e domiciliado(a) à RUA PEDRO AGUIAR 275 BAIR-
RO: ITAPERI, CEP: 60714330, FORTALEZA - CE. DO OBJE-
TO: O presente contrato tem por objetivo a contratação de 
professor substituto por tempo determinado para a Rede Públi-
ca Municipal de Ensino. DA FUNÇÃO: O(a) contratado(a) exer-
cerá a função de professor(a) substituto(a) por tempo determi-
nado, lotado na Secretaria Municipal da Educação, com carga 
horária de planejamento assegurada, ficando obrigado a cum-
prir as atividades de docência, na carga horária de trabalho 
pactuado, acatar e obedecer ordens, comunicados, portarias, 
circulares e regulamentos, comprometendo-se a executar as 
tarefas que lhes forem confiadas, compatíveis com a função 
para a qual está sendo contratado(a) e a desempenhar suas 
atribuições com zelo, presteza, eficiência e probidade. DA RE-
MUNERAÇÃO E FONTE DE RECURSOS: O contratante em 
contraprestação pagará a(o) contratado(a) a remuneração 
mensal de R$ 12,49 (doze reais e quarenta e nove centavos) 
hora/aula de acordo com a carga horária trabalhada, conforme 
disposto no Decreto Municipal nº 13.278/2013, de 27 de de-
zembro de 2013, sendo reajustado de acordo com as normas 
fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. A despesa resul-
tante desse Termo correrá à conta da Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042.2793.0001, Elemento de 
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Despesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 e 0.104. DA VI-
GÊNCIA: A vigência do presente contrato será correspondente 
ao período de 12 (doze) meses, de 11 de Agosto de 2014 a 11 
de Agosto de 2015, podendo ser prorrogado uma única vez por 
igual período. DATA: Fortaleza (CE), 11 de Agosto de 2014. 
ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira - SECRETARIA 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria Nunes Beserra – 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GES-
TÃO e Marlene da Costa Souza – PROFESSOR(A). 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2916/2014 – 
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): REJANE DOS SANTOS GOIS, brasileiro(a), solteiro(a), 
Professor(a), RG nº 90025021015 e CPF nº 79687482320, 
residente e domiciliado(a) à RUA DELMIRO DE FARIAS 175 
BAIRRO: JARDIM AMÉRICA, CEP: 60416030, FORTALEZA -  
CE. DO OBJETO: O presente contrato tem por objetivo a con-
tratação de professor substituto por tempo determinado para a 
Rede Pública Municipal de Ensino. DA FUNÇÃO: O(a) contra-
tado(a) exercerá a função de professor(a) substituto(a) por 
tempo determinado, lotado na Secretaria Municipal da Educa-
ção, com carga horária de planejamento assegurada, ficando 
obrigado a cumprir as atividades de docência, na carga horária 
de trabalho pactuado, acatar e obedecer ordens, comunicados, 
portarias, circulares e regulamentos, comprometendo-se a 
executar as tarefas que lhes forem confiadas, compatíveis com 
a função para a qual está sendo contratado(a) e a desempe-
nhar suas atribuições com zelo, presteza, eficiência e probida-
de. DA REMUNERAÇÃO E FONTE DE RECURSOS: O contra-
tante em contraprestação pagará a(o) contratado(a) a remune-
ração mensal de R$ 12,49 (doze reais e quarenta e nove cen-
tavos) hora/aula de acordo com a carga horária trabalhada, 
conforme disposto no Decreto Municipal nº 13.278/2013, de 27 
de dezembro de 2013, sendo reajustado de acordo com as 
normas fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. 
A despesa resultante desse Termo correrá à conta da Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042.2793. 
0001, Elemento de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 
e 0.104. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será 
correspondente ao período de 12 (doze) meses, de 11 de Agos-
to de 2014 a 11 de Agosto de 2015, podendo ser prorrogado 
uma única vez por igual período. DATA: Fortaleza (CE), 11 de 
Agosto de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira - 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria 
Nunes Beserra – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR-
ÇAMENTO E GESTÃO e Rejane dos Santos Gois – PRO-
FESSOR(A). 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2919/2014 –
SME/SEPOG -  DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): IVONE PENA DA SILVA, brasileiro(a), divorciado(a), 
Professor(a), RG nº 2,00301008449E12 e CPF nº 
30238226387, residente e domiciliado(a) à RUA 2 700 BAIR-
RO: ACARACUZINHO, CEP: 61919000, MARACANAU - CE. 
DO OBJETO: O presente contrato tem por objetivo a contrata-
ção de professor substituto por tempo determinado para a 
Rede Pública Municipal de Ensino. DA FUNÇÃO: O(a) contra-
tado(a) exercerá a função de professor(a) substituto(a) por 

tempo determinado, lotado na Secretaria Municipal da Educa-
ção, com carga horária de planejamento assegurada, ficando 
obrigado a cumprir as atividades de docência, na carga horária 
de trabalho pactuado, acatar e obedecer ordens, comunicados, 
portarias, circulares e regulamentos, comprometendo-se a 
executar as tarefas que lhes forem confiadas, compatíveis com 
a função para a qual está sendo contratado(a) e a desempe-
nhar suas atribuições com zelo, presteza, eficiência e probida-
de. DA REMUNERAÇÃO E FONTE DE RECURSOS: O contra-
tante em contraprestação pagará a(o) contratado(a) a remune-
ração mensal de R$ 12,49 (doze reais e quarenta e nove cen-
tavos) hora/aula de acordo com a carga horária trabalhada, 
conforme disposto no Decreto Municipal nº 13.278/2013, de 27 
de dezembro de 2013, sendo reajustado de acordo com as 
normas fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. 
A despesa resultante desse Termo correrá à conta da Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042.2793. 
0001, Elemento de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 
e 0.104. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será 
correspondente ao período de 12 (doze) meses, de 11 de Agos-
to de 2014 a 11 de Agosto de 2015, podendo ser prorrogado 
uma única vez por igual período. DATA: Fortaleza (CE), 11 de 
Agosto de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira - 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria 
Nunes Beserra – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR-
ÇAMENTO E GESTÃO e Ivone Pena da Silva – PROFES-
SOR(A). 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2932/2014 –
SME/SEPOG -  DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): RAFAELLA OTÁVIA MAIA ALBUQUERQUE, brasilei-
ro(a), solteiro(a), Professor(a), RG nº 2001010426239 e CPF nº 
03591494305, residente e domiciliado(a) à RUA 05 52 BAIR-
RO: JARDIM CEARENSE, CEP: 60712240, FORTALEZA - CE.  
DO OBJETO: O presente contrato tem por objetivo a contrata-
ção de professor substituto por tempo determinado para a 
Rede Pública Municipal de Ensino. DA FUNÇÃO: O(a) contra-
tado(a) exercerá a função de professor(a) substituto(a) por 
tempo determinado, lotado na Secretaria Municipal da Educa-
ção, com carga horária de planejamento assegurada, ficando 
obrigado a cumprir as atividades de docência, na carga horária 
de trabalho pactuado, acatar e obedecer ordens, comunicados, 
portarias, circulares e regulamentos, comprometendo-se a 
executar as tarefas que lhes forem confiadas, compatíveis com 
a função para a qual está sendo contratado(a) e a desempe-
nhar suas atribuições com zelo, presteza, eficiência e probida-
de. DA REMUNERAÇÃO E FONTE DE RECURSOS: 
O contratante em contraprestação pagará a(o) contratado(a) a 
remuneração mensal de R$ 12,49 (doze reais e quarenta e 
nove centavos) hora/aula de acordo com a carga horária traba-
lhada, conforme disposto no Decreto Municipal nº 13.278/2013, 
de 27 de dezembro de 2013, sendo reajustado de acordo com 
as normas fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. 
A despesa resultante desse Termo correrá à conta da Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042.2793. 
0001, Elemento de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 
e 0.104. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será 
correspondente ao período de 12 (doze) meses, de 11 de Agos-
to de 2014 a 11 de Agosto de 2015, podendo ser prorrogado 
uma única vez por igual período. DATA: Fortaleza (CE), 11 de 
Agosto de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira - 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria 
Nunes Beserra – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR-
ÇAMENTO E GESTÃO e Rafaella Otávia Maia Albuquerque 
– PROFESSOR(A). 

*** *** *** 
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 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2933/2014 –
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): MARIA YRLENE OLIVEIRA PAULA, brasileiro(a), soltei-
ro(a), Professor(a), RG nº 99002197242E10 e CPF nº 
00160206340, residente e domiciliado(a) à RUA IRINEU DE 
SOUSA 145 BAIRRO: ÁLVARO WEYNE, CEP: 60337180, 
FORTALEZA - CE. DO OBJETO: O presente contrato tem por 
objetivo a contratação de professor substituto por tempo deter-
minado para a Rede Pública Municipal de Ensino. DA FUN-
ÇÃO: O(a) contratado(a) exercerá a função de professor(a) 
substituto(a) por tempo determinado, lotado na Secretaria Mu-
nicipal da Educação, com carga horária de planejamento asse-
gurada, ficando obrigado a cumprir as atividades de docência, 
na carga horária de trabalho pactuado, acatar e obedecer or-
dens, comunicados, portarias, circulares e regulamentos, com-
prometendo-se a executar as tarefas que lhes forem confiadas, 
compatíveis com a função para a qual está sendo contratado(a) 
e a desempenhar suas atribuições com zelo, presteza, eficiên-
cia e probidade. DA REMUNERAÇÃO E FONTE DE RECUR-
SOS: O contratante em contraprestação pagará a(o) contrata-
do(a) a remuneração mensal de R$ 12,49 (doze reais e quaren-
ta e nove centavos) hora/aula de acordo com a carga horária 
trabalhada, conforme disposto no Decreto Municipal nº 
13.278/2013, de 27 de dezembro de 2013, sendo reajustado de 
acordo com as normas fixadas pela Prefeitura Municipal de 
Fortaleza. A despesa resultante desse Termo correrá à conta da 
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042. 
2793.0001, Elemento de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 
0.101 e 0.104. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato 
será correspondente ao período de 12 (doze) meses, de 11 de 
Agosto de 2014 a 11 de Agosto de 2015, podendo ser prorro-
gado uma única vez por igual período. DATA: Fortaleza (CE), 
11 de Agosto de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oli-
veira - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia 
Maria Nunes Beserra – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO e Maria Yrlene Oliveira Paula – 
PROFESSOR(A). 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2934/2014 –
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): GEANE VIEIRA SILVA, brasileiro(a), solteiro(a), Profes-
sor(a), RG nº 2008010085242 e CPF nº 04365978373, residen-
te e domiciliado(a) à RUA OSVALDO ARANHA 170 BAIRRO: 
PARANGABA, CEP: 60720840, FORTALEZA - CE. DO OBJE-
TO: O presente contrato tem por objetivo a contratação de 
professor substituto por tempo determinado para a Rede Públi-
ca Municipal de Ensino. DA FUNÇÃO: O(a) contratado(a) exer-
cerá a função de professor(a) substituto(a) por tempo determi-
nado, lotado na Secretaria Municipal da Educação, com carga 
horária de planejamento assegurada, ficando obrigado a cum-
prir as atividades de docência, na carga horária de trabalho 
pactuado, acatar e obedecer ordens, comunicados, portarias, 
circulares e regulamentos, comprometendo-se a executar as 
tarefas que lhes forem confiadas, compatíveis com a função 
para a qual está sendo contratado(a) e a desempenhar suas 
atribuições com zelo, presteza, eficiência e probidade. DA RE-
MUNERAÇÃO E FONTE DE RECURSOS: O contratante em 
contraprestação pagará a(o) contratado(a) a remuneração 
mensal de R$ 12,49 (doze reais e quarenta e nove centavos) 

hora/aula de acordo com a carga horária trabalhada, conforme 
disposto no Decreto Municipal nº 13.278/2013, de 27 de de-
zembro de 2013, sendo reajustado de acordo com as normas 
fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. A despesa resul-
tante desse Termo correrá à conta da Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042.2793.0001, Elemento de 
Despesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 e 0.104. DA VI-
GÊNCIA: A vigência do presente contrato será correspondente 
ao período de 12 (doze) meses, de 11 de Agosto de 2014 a 11 
de Agosto de 2015, podendo ser prorrogado uma única vez por 
igual período. DATA: Fortaleza (CE), 11 de Agosto de 2014. 
ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira - SECRETARIA 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria Nunes Beserra – 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GES-
TÃO e Geane Vieira Silva – PROFESSOR(A). 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2935/2014 –
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): MARIA ROBERINA TEIXEIRA, brasileiro(a), casado(a), 
Professor(a), RG nº 97002442577 e CPF nº 48397830391, 
residente e domiciliado(a) à AVENIDA EXPEDICIONÁRIOS - 
DE 3660 A 4458 4164 APARTAMENTO 03 BAIRRO: JARDIM 
AMÉRICA, CEP: 60410446, FORTALEZA - CE. DO OBJETO: 
O presente contrato tem por objetivo a contratação de profes-
sor substituto por tempo determinado para a Rede Pública 
Municipal de Ensino. DA FUNÇÃO: O(a) contratado(a) exercerá 
a função de professor(a) substituto(a) por tempo determinado, 
lotado na Secretaria Municipal da Educação, com carga horária 
de planejamento assegurada, ficando obrigado a cumprir as 
atividades de docência, na carga horária de trabalho pactuado, 
acatar e obedecer ordens, comunicados, portarias, circulares e 
regulamentos, comprometendo-se a executar as tarefas que 
lhes forem confiadas, compatíveis com a função para a qual 
está sendo contratado(a) e a desempenhar suas atribuições 
com zelo, presteza, eficiência e probidade. DA REMUNERA-
ÇÃO E FONTE DE RECURSOS: O contratante em contrapres-
tação pagará a(o) contratado(a) a remuneração mensal de    
R$ 12,49 (doze reais e quarenta e nove centavos) hora/aula de 
acordo com a carga horária trabalhada, conforme disposto no 
Decreto Municipal nº 13.278/2013, de 27 de dezembro de 
2013, sendo reajustado de acordo com as normas fixadas pela 
Prefeitura Municipal de Fortaleza. A despesa resultante desse 
Termo correrá à conta da Dotação Orçamentária: Proje-
to/Atividade 24.901.12.368.0042.2793.0001, Elemento de Des-
pesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 e 0.104. DA VIGÊN-
CIA: A vigência do presente contrato será correspondente ao 
período de 12 (doze) meses, de 11 de Agosto de 2014 a 11 de 
Agosto de 2015, podendo ser prorrogado uma única vez por 
igual período. DATA: Fortaleza (CE), 11 de Agosto de 2014. 
ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira - SECRETARIA 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria Nunes Beserra – 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GES-
TÃO e Maria Roberina Teixeira – PROFESSOR(A). 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2936/2014 –
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): MARIA NEUMA ALVES CRUZ, brasileiro(a), casado(a), 
Professor(a), RG nº 200401021307 e CPF nº 43717624334, 
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residente e domiciliado(a) à RUA CARLOS CÂMARA 1422 
BAIRRO: DAMAS, CEP: 60425810, FORTALEZA - CE. DO 
OBJETO: O presente contrato tem por objetivo a contratação 
de professor substituto por tempo determinado para a Rede 
Pública Municipal de Ensino. DA FUNÇÃO: O(a) contratado(a) 
exercerá a função de professor(a) substituto(a) por tempo de-
terminado, lotado na Secretaria Municipal da Educação, com 
carga horária de planejamento assegurada, ficando obrigado a 
cumprir as atividades de docência, na carga horária de trabalho 
pactuado, acatar e obedecer ordens, comunicados, portarias, 
circulares e regulamentos, comprometendo-se a executar as 
tarefas que lhes forem confiadas, compatíveis com a função 
para a qual está sendo contratado(a) e a desempenhar suas 
atribuições com zelo, presteza, eficiência e probidade. DA RE-
MUNERAÇÃO E FONTE DE RECURSOS: O contratante em 
contraprestação pagará a(o) contratado(a) a remuneração 
mensal de R$ 12,49 (doze reais e quarenta e nove centavos) 
hora/aula de acordo com a carga horária trabalhada, conforme 
disposto no Decreto Municipal nº 13.278/2013, de 27 de de-
zembro de 2013, sendo reajustado de acordo com as normas 
fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. A despesa resul-
tante desse Termo correrá à conta da Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042.2793.0001, Elemento de 
Despesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 e 0.104. DA VI-
GÊNCIA: A vigência do presente contrato será correspondente 
ao período de 12 (doze) meses, de 11 de Agosto de 2014 a 11 
de Agosto de 2015, podendo ser prorrogado uma única vez por 
igual período. DATA: Fortaleza (CE), 11 de Agosto de 2014. 
ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira - SECRETARIA 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria Nunes Beserra – 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GES-
TÃO e Maria Neuma Alves Cruz – PROFESSOR(A). 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2939/2014 –
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): REBECA CASTRO BELISÁRIO, brasileiro(a), soltei-
ro(a), Professor(a), RG nº 20070231820 e CPF nº 
04423439301, residente e domiciliado(a) à RUA 39 09 CON-
JUNTO 1ª ETAPA BAIRRO: PREFEITO JOSÉ WALTER, CEP: 
60750530, FORTALEZA - CE. DO OBJETO: O presente contra-
to tem por objetivo a contratação de professor substituto por 
tempo determinado para a Rede Pública Municipal de Ensino. 
DA FUNÇÃO: O(a) contratado(a) exercerá a função de profes-
sor(a) substituto(a) por tempo determinado, lotado na Secreta-
ria Municipal da Educação, com carga horária de planejamento 
assegurada, ficando obrigado a cumprir as atividades de do-
cência, na carga horária de trabalho pactuado, acatar e obede-
cer ordens, comunicados, portarias, circulares e regulamentos, 
comprometendo-se a executar as tarefas que lhes forem confi-
adas, compatíveis com a função para a qual está sendo contra-
tado(a) e a desempenhar suas atribuições com zelo, presteza, 
eficiência e probidade. DA REMUNERAÇÃO E FONTE DE 
RECURSOS: O contratante em contraprestação pagará a(o) 
contratado(a) a remuneração mensal de R$ 12,49 (doze reais e 
quarenta e nove centavos) hora/aula de acordo com a carga 
horária trabalhada, conforme disposto no Decreto Municipal nº 
13.278/2013, de 27 de dezembro de 2013, sendo reajustado de 
acordo com as normas fixadas pela Prefeitura Municipal de 
Fortaleza. A despesa resultante desse Termo correrá à conta da 
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042. 
2793.0001, Elemento de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 
0.101 e 0.104. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato 
será correspondente ao período de 12 (doze) meses, de 11 de 
Agosto de 2014 a 11 de Agosto de 2015, podendo ser prorro-
gado uma única vez por igual período. DATA: Fortaleza (CE), 
11 de Agosto de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oli-

veira - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia 
Maria Nunes Beserra – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO e Rebeca Castro Belisário – 
PROFESSOR(A). 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2942/2014 –
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): FRANCISCA WALDERLENIA BRAGA LIMA, brasilei-
ro(a), solteiro(a), Professor(a), RG nº 97002038180 e CPF nº 
88941108349, residente e domiciliado(a) à TRAVESSA NOVA 
LIMA 86 BAIRRO: MANUEL SÁTIRO, CEP: 60713160, FOR-
TALEZA - CE. DO OBJETO: O presente contrato tem por obje-
tivo a contratação de professor substituto por tempo determina-
do para a Rede Pública Municipal de Ensino. DA FUNÇÃO: 
O(a) contratado(a) exercerá a função de professor(a) substitu-
to(a) por tempo determinado, lotado na Secretaria Municipal da 
Educação, com carga horária de planejamento assegurada, 
ficando obrigado a cumprir as atividades de docência, na carga 
horária de trabalho pactuado, acatar e obedecer ordens, comu-
nicados, portarias, circulares e regulamentos, comprometendo-
se a executar as tarefas que lhes forem confiadas, compatíveis 
com a função para a qual está sendo contratado(a) e a desem-
penhar suas atribuições com zelo, presteza, eficiência e probi-
dade. DA REMUNERAÇÃO E FONTE DE RECURSOS: O 
contratante em contraprestação pagará a(o) contratado(a) a 
remuneração mensal de R$ 12,49 (doze reais e quarenta e 
nove centavos) hora/aula de acordo com a carga horária traba-
lhada, conforme disposto no Decreto Municipal nº 13.278/2013, 
de 27 de dezembro de 2013, sendo reajustado de acordo com 
as normas fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. 
A despesa resultante desse Termo correrá à conta da Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042.2793. 
0001, Elemento de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 
e 0.104. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será 
correspondente ao período de 12 (doze) meses, de 11 de Agos-
to de 2014 a 11 de Agosto de 2015, podendo ser prorrogado 
uma única vez por igual período. DATA: Fortaleza (CE), 11 de 
Agosto de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira - 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria 
Nunes Beserra – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR-
ÇAMENTO E GESTÃO e Francisca Walderlenia Braga Lima 
– PROFESSOR(A). 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2943/2014 –
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): JORGE LUIS DE AGUIAR RIQUET, brasileiro(a), casa-
do(a), Professor(a), RG nº 200100213935 e CPF nº 
44100051387, residente e domiciliado(a) à RUA 727 271 
BAIRRO: CONJUNTO CEARÁ, CEP: 60531750, FORTALEZA -  
CE. DO OBJETO: O presente contrato tem por objetivo a con-
tratação de professor substituto por tempo determinado para a 
Rede Pública Municipal de Ensino. DA FUNÇÃO: O(a) contra-
tado(a) exercerá a função de professor(a) substituto(a) por 
tempo determinado, lotado na Secretaria Municipal da Educa-
ção, com carga horária de planejamento assegurada, ficando 
obrigado a cumprir as atividades de docência, na carga horária 
de trabalho pactuado, acatar e obedecer ordens, comunicados, 
portarias, circulares e regulamentos, comprometendo-se a 
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executar as tarefas que lhes forem confiadas, compatíveis com 
a função para a qual está sendo contratado(a) e a desempe-
nhar suas atribuições com zelo, presteza, eficiência e probida-
de. DA REMUNERAÇÃO E FONTE DE RECURSOS: O contra-
tante em contraprestação pagará a(o) contratado(a) a remune-
ração mensal de R$ 12,49 (doze reais e quarenta e nove cen-
tavos) hora/aula de acordo com a carga horária trabalhada, 
conforme disposto no Decreto Municipal nº 13.278/2013, de 27 
de dezembro de 2013, sendo reajustado de acordo com as 
normas fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. 
A despesa resultante desse Termo correrá à conta da Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042.2793. 
0001, Elemento de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 
e 0.104. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será 
correspondente ao período de 12 (doze) meses, de 11 de Agos-
to de 2014 a 11 de Agosto de 2015, podendo ser prorrogado 
uma única vez por igual período. DATA: Fortaleza (CE), 11 de 
Agosto de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira - 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria 
Nunes Beserra – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR-
ÇAMENTO E GESTÃO e Jorge Luis de Aguiar Riquet – 
PROFESSOR(A). 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2945/2014 –
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): LEILA MARIA MARINHO DE MORAIS SOARES, brasi-
leiro(a), casado(a), Professor(a), RG nº 97002631400 e CPF nº 
38887509387, residente e domiciliado(a) à RUA GRIJALVA 
COSTA 480 BLOCO B APARTAMENTO 301 BAIRRO: JARDIM 
AMÉRICA, CEP: 60410437, FORTALEZA - CE. DO OBJETO: 
O presente contrato tem por objetivo a contratação de profes-
sor substituto por tempo determinado para a Rede Pública 
Municipal de Ensino. DA FUNÇÃO: O(a) contratado(a) exercerá 
a função de professor(a) substituto(a) por tempo determinado, 
lotado na Secretaria Municipal da Educação, com carga horária 
de planejamento assegurada, ficando obrigado a cumprir as 
atividades de docência, na carga horária de trabalho pactuado, 
acatar e obedecer ordens, comunicados, portarias, circulares e 
regulamentos, comprometendo-se a executar as tarefas que 
lhes forem confiadas, compatíveis com a função para a qual 
está sendo contratado(a) e a desempenhar suas atribuições 
com zelo, presteza, eficiência e probidade. DA REMUNERA-
ÇÃO E FONTE DE RECURSOS: O contratante em contrapres-
tação pagará a(o) contratado(a) a remuneração mensal de            
R$ 12,49 (doze reais e quarenta e nove centavos) hora/aula de 
acordo com a carga horária trabalhada, conforme disposto no 
Decreto Municipal nº 13.278/2013, de 27 de dezembro de 
2013, sendo reajustado de acordo com as normas fixadas pela 
Prefeitura Municipal de Fortaleza. A despesa resultante desse 
Termo correrá à conta da Dotação Orçamentária: Proje-
to/Atividade 24.901.12.368.0042.2793.0001, Elemento de Des-
pesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 e 0.104. DA VIGÊN-
CIA: A vigência do presente contrato será correspondente ao 
período de 12 (doze) meses, de 11 de Agosto de 2014 a 11 de 
Agosto de 2015, podendo ser prorrogado uma única vez por 
igual período. DATA: Fortaleza (CE), 11 de Agosto de 2014. 
ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira - SECRETARIA 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria Nunes Beserra – 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GES-
TÃO e Leila Maria Marinho de Morais Soares – PROFES-
SOR(A). 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2947/2014 –
SME/SEPOG - DAS PARTES:CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 

EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): MARIA SORAYA COELHO EVANGELISTA LIMA, brasi-
leiro(a), casado(a), Professor(a), RG nº 200600203786 e CPF 
nº 35760320378, residente e domiciliado(a) à RUA MARTINHO 
RODRIGUES 1201 BLOCO C APARTAMENTO 503 BAIRRO: 
FÁTIMA, CEP: 60411280, FORTALEZA - CE. DO OBJETO: 
O presente contrato tem por objetivo a contratação de profes-
sor substituto por tempo determinado para a Rede Pública 
Municipal de Ensino. DA FUNÇÃO: O(a) contratado(a) exercerá 
a função de professor(a) substituto(a) por tempo determinado, 
lotado na Secretaria Municipal da Educação, com carga horária 
de planejamento assegurada, ficando obrigado a cumprir as 
atividades de docência, na carga horária de trabalho pactuado, 
acatar e obedecer ordens, comunicados, portarias, circulares e 
regulamentos, comprometendo-se a executar as tarefas que 
lhes forem confiadas, compatíveis com a função para a qual 
está sendo contratado(a) e a desempenhar suas atribuições 
com zelo, presteza, eficiência e probidade. DA REMUNERA-
ÇÃO E FONTE DE RECURSOS: O contratante em contrapres-
tação pagará a(o) contratado(a) a remuneração mensal de            
R$ 12,49 (doze reais e quarenta e nove centavos) hora/aula de 
acordo com a carga horária trabalhada, conforme disposto no 
Decreto Municipal nº 13.278/2013, de 27 de dezembro de 
2013, sendo reajustado de acordo com as normas fixadas pela 
Prefeitura Municipal de Fortaleza. A despesa resultante desse 
Termo correrá à conta da Dotação Orçamentária: Proje-
to/Atividade 24.901.12.368.0042.2793.0001, Elemento de Des-
pesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 e 0.104. DA VIGÊN-
CIA: A vigência do presente contrato será correspondente ao 
período de 12 (doze) meses, de 11 de Agosto de 2014 a 11 de 
Agosto de 2015, podendo ser prorrogado uma única vez por 
igual  período. DATA: Fortaleza (CE), 11 de Agosto de 2014. 
ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira - SECRETARIA 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria Nunes Beserra – 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GES-
TÃO e Maria Soraya Coelho Evangelista Lima – PROFES-
SOR(A). 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2948/2014 –
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): NARCÉLIO COSTA DA SILVA, brasileiro(a), solteiro(a), 
Professor(a), RG nº 93005011370 e CPF nº 61395129304, 
residente e domiciliado(a) à RUA AMAPÁ 254 BAIRRO: DE-
MOCRITO ROCHA, CEP: 60440100, FORTALEZA - CE. DO 
OBJETO: O presente contrato tem por objetivo a contratação 
de professor substituto por tempo determinado para a Rede 
Pública Municipal de Ensino. DA FUNÇÃO: O(a) contratado(a) 
exercerá a função de professor(a) substituto(a) por tempo de-
terminado, lotado na Secretaria Municipal da Educação, com 
carga horária de planejamento assegurada, ficando obrigado a 
cumprir as atividades de docência, na carga horária de trabalho 
pactuado, acatar e obedecer ordens, comunicados, portarias, 
circulares e regulamentos, comprometendo-se a executar as 
tarefas que lhes forem confiadas, compatíveis com a função 
para a qual está sendo contratado(a) e a desempenhar suas 
atribuições com zelo, presteza, eficiência e probidade. DA RE-
MUNERAÇÃO E FONTE DE RECURSOS: O contratante em 
contraprestação pagará a(o) contratado(a) a remuneração 
mensal de R$ 12,49 (doze reais e quarenta e nove centavos) 
hora/aula de acordo com a carga horária trabalhada, conforme 
disposto no Decreto Municipal nº 13.278/2013, de 27 de de-
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zembro de 2013, sendo reajustado de acordo com as normas 
fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. A despesa resul-
tante desse Termo correrá à conta da Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042.2793.0001, Elemento de 
Despesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 e 0.104. DA VI-
GÊNCIA: A vigência do presente contrato será correspondente 
ao período de 12 (doze) meses, de 11 de Agosto de 2014 a 11 
de Agosto de 2015, podendo ser prorrogado uma única vez por 
igual período. DATA: Fortaleza (CE), 11 de Agosto de 2014. 
ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira - SECRETARIA 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria Nunes Beserra – 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GES-
TÃO e Narcélio Costa da Silva – PROFESSOR(A). 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2949/2014 –
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): AURORA MAGALHAES SATURNINO DE OLIVEIRA, 
brasileiro(a), divorciado(a), Professor(a), RG nº 94013026230 e 
CPF nº 52436748420, residente e domiciliado(a) à RUA DE-
PUTADO JOÃO PONTES 900 BLOCO A APARTAMENTO 204 
BAIRRO: FÁTIMA, CEP: 60040430, FORTALEZA - CE. DO 
OBJETO: O presente contrato tem por objetivo a contratação 
de professor substituto por tempo determinado para a Rede  
Pública Municipal de Ensino. DA FUNÇÃO: O(a) contratado(a) 
exercerá a função de professor(a) substituto(a) por tempo de-
terminado, lotado na Secretaria Municipal da Educação, com 
carga horária de planejamento assegurada, ficando obrigado a 
cumprir as atividades de docência, na carga horária de trabalho 
pactuado, acatar e obedecer ordens, comunicados, portarias, 
circulares e regulamentos, comprometendo-se a executar as 
tarefas que lhes forem confiadas, compatíveis com a função 
para a qual está sendo contratado(a) e a desempenhar suas 
atribuições com zelo, presteza, eficiência e probidade. DA RE-
MUNERAÇÃO E FONTE DE RECURSOS: O contratante em 
contraprestação pagará a(o) contratado(a) a remuneração 
mensal de R$ 12,49 (doze reais e quarenta e nove centavos) 
hora/aula de acordo com a carga horária trabalhada, conforme 
disposto no Decreto Municipal nº 13.278/2013, de 27 de de-
zembro de 2013, sendo reajustado de acordo com as normas 
fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. A despesa resul-
tante desse Termo correrá à conta da Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042.2793.0001, Elemento de 
Despesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 e 0.104. DA VI-
GÊNCIA: A vigência do presente contrato será correspondente 
ao período de 12 (doze) meses, de 11 de Agosto de 2014 a 11 
de Agosto de 2015, podendo ser prorrogado uma única vez por 
igual período. DATA: Fortaleza (CE), 11 de Agosto de 2014. 
ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira - SECRETARIA 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria Nunes Beserra – 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GES-
TÃO e Aurora Magalhaes Saturnino de Oliveira – PROFES-
SOR(A). 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2950/2014 – 
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): EMANUELA DA SILVA REIS, brasileiro(a), solteiro(a), 
Professor(a), RG nº 94005028203 e CPF nº 26058463858, 
residente e domiciliado(a) à RUA PACATUBA 139 BAIRRO: 

BOM FUTURO, CEP: 60410060, FORTALEZA - CE. DO OB-
JETO: O presente contrato tem por objetivo a contratação de 
professor substituto por tempo determinado para a Rede Públi-
ca Municipal de Ensino. DA FUNÇÃO: O(a) contratado(a) exer-
cerá a função de professor(a) substituto(a) por tempo determi-
nado, lotado na Secretaria Municipal da Educação, com carga 
horária de planejamento assegurada, ficando obrigado a cum-
prir as atividades de docência, na carga horária de trabalho 
pactuado, acatar e obedecer ordens, comunicados, portarias, 
circulares e regulamentos, comprometendo-se a executar as 
tarefas que lhes forem confiadas, compatíveis com a função 
para a qual está sendo contratado(a) e a desempenhar suas 
atribuições com zelo, presteza, eficiência e probidade. DA RE-
MUNERAÇÃO E FONTE DE RECURSOS: O contratante em 
contraprestação pagará a(o) contratado(a) a remuneração 
mensal de R$ 12,49 (doze reais e quarenta e nove centavos) 
hora/aula de acordo com a carga horária trabalhada, conforme 
disposto no Decreto Municipal nº 13.278/2013, de 27 de de-
zembro de 2013, sendo reajustado de acordo com as normas 
fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. A despesa resul-
tante desse Termo correrá à conta da Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042.2793.0001, Elemento de 
Despesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 e 0.104. DA VI-
GÊNCIA: A vigência do presente contrato será correspondente 
ao período de 12 (doze) meses, de 12 de Agosto de 2014 a 12 
de Agosto de 2015, podendo ser prorrogado uma única vez por 
igual período. DATA: Fortaleza (CE), 12 de Agosto de 2014. 
ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira - SECRETARIA 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria Nunes Beserra – 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GES-
TÃO e Emanuela da Silva Reis – PROFESSOR(A). 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2953/2014 – 
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): EMANUELE DE SOUSA ALENCAR, brasileiro(a), casa-
do(a), Professor(a), RG nº 96024051254 e CPF nº 
64034810378, residente e domiciliado(a) à RUA CREUZA RO-
QUE 62 BAIRRO: MANUEL SÁTIRO, CEP: 60713330, FOR-
TALEZA - CE. DO OBJETO: O presente contrato tem por obje-
tivo a contratação de professor substituto por tempo determina-
do para a Rede Pública Municipal de Ensino. DA FUNÇÃO: 
O(a) contratado(a) exercerá a função de professor(a) substitu-
to(a) por tempo determinado, lotado na Secretaria Municipal da 
Educação, com carga horária de planejamento assegurada, 
ficando obrigado a cumprir as atividades de docência, na carga 
horária de trabalho pactuado, acatar e obedecer ordens, comu-
nicados, portarias, circulares e regulamentos, comprometendo-
se a executar as tarefas que lhes forem confiadas, compatíveis 
com a função para a qual está sendo contratado(a) e a desem-
penhar suas atribuições com zelo, presteza, eficiência e probi-
dade. DA REMUNERAÇÃO E FONTE DE RECURSOS: O 
contratante em contraprestação pagará a(o) contratado(a) a 
remuneração mensal de R$ 12,49 (doze reais e quarenta e 
nove centavos) hora/aula de acordo com a carga horária traba-
lhada, conforme disposto no Decreto Municipal nº 13.278/2013, 
de 27 de dezembro de 2013, sendo reajustado de acordo com 
as normas fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. A 
despesa resultante desse Termo correrá à conta da Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042.2793. 
0001, Elemento de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 
e 0.104. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será 
correspondente ao período de 12 (doze) meses, de 12 de  
Agosto de 2014 a 12 de Agosto de 2015, podendo ser prorro-
gado uma única vez por igual período. DATA: Fortaleza (CE), 
12 de Agosto de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oli-
veira - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia 
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Maria Nunes Beserra – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO e Emanuele de Sousa Alencar – 
PROFESSOR(A). 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2958/2014 – 
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): VALDIRENE LIMA DE OLIVEIRA, brasileiro(a), casa-
do(a), Professor(a), RG nº 94002317271 e CPF nº 
48537454320, residente e domiciliado(a) à RUA F 258 BAIR-
RO: MONDUBIM, CEP: 60767370, FORTALEZA - CE. DO 
OBJETO: O presente contrato tem por objetivo a contratação 
de professor substituto por tempo determinado para a Rede 
Pública Municipal de Ensino. DA FUNÇÃO: O(a) contratado(a) 
exercerá a função de professor(a) substituto(a) por tempo de-
terminado, lotado na Secretaria Municipal da Educação, com 
carga horária de planejamento assegurada, ficando obrigado a 
cumprir as atividades de docência, na carga horária de trabalho 
pactuado, acatar e obedecer ordens, comunicados, portarias, 
circulares e regulamentos, comprometendo-se a executar as 
tarefas que lhes forem confiadas, compatíveis com a função 
para a qual está sendo contratado(a) e a desempenhar suas 
atribuições com zelo, presteza, eficiência e probidade. DA RE-
MUNERAÇÃO E FONTE DE RECURSOS: O contratante em 
contraprestação pagará a(o) contratado(a) a remuneração 
mensal de R$ 12,49 (doze reais e quarenta e nove centavos) 
hora/aula de acordo com a carga horária trabalhada, conforme 
disposto no Decreto Municipal nº 13.278/2013, de 27 de de-
zembro de 2013, sendo reajustado de acordo com as normas 
fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. A despesa resul-
tante desse Termo correrá à conta da Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042.2793.0001, Elemento de 
Despesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 e 0.104. DA VI-
GÊNCIA: A vigência do presente contrato será correspondente 
ao período de 12 (doze) meses, de 11 de Agosto de 2014 a 11 
de Agosto de 2015, podendo ser prorrogado uma única vez por 
igual período. DATA: Fortaleza (CE), 11 de Agosto de 2014. 
ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira - SECRETARIA 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria Nunes Beserra – 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GES-
TÃO e Valdirene Lima de Oliveira – PROFESSOR(A). 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2990/2014 – 
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): GEÓRGIA KARINNE SOARES SILVA SOUSA, brasilei-
ro(a), casado(a), Professor(a), RG nº 2,004010150831E12 e 
CPF nº 03321234300, residente e domiciliado(a) à RUA DOM 
MAURÍCIO 369-A BAIRRO: PRESIDENTE KENNEDY, CEP: 
60355660, FORTALEZA - CE. DO OBJETO: O presente contra-
to tem por objetivo a contratação de professor substituto por 
tempo determinado para a Rede Pública Municipal de Ensino. 
DA FUNÇÃO: O(a) contratado(a) exercerá a função de profes-
sor(a) substituto(a) por tempo determinado, lotado na Secreta-
ria Municipal da Educação, com carga horária de planejamento 
assegurada, ficando obrigado a cumprir as atividades de do-
cência, na carga horária de trabalho pactuado, acatar e obede-
cer ordens, comunicados, portarias, circulares e regulamentos, 
comprometendo-se a executar as tarefas que lhes forem confi-
adas, compatíveis com a função para a qual está sendo contra-

tado(a) e a desempenhar suas atribuições com zelo, presteza, 
eficiência e probidade. DA REMUNERAÇÃO E FONTE DE 
RECURSOS: O contratante em contraprestação pagará a(o) 
contratado(a) a remuneração mensal de R$ 12,49 (doze reais e 
quarenta e nove centavos) hora/aula de acordo com a carga 
horária trabalhada, conforme disposto no Decreto Municipal nº 
13.278/2013, de 27 de dezembro de 2013, sendo reajustado de 
acordo com as normas fixadas pela Prefeitura Municipal de 
Fortaleza. A despesa resultante desse Termo correrá à conta da 
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042. 
2793.0001, Elemento de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 
0.101 e 0.104. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato 
será correspondente ao período de 12 (doze) meses, de 01 de 
Agosto de 2014 a 01 de Agosto de 2015, podendo ser prorro-
gado uma única vez por igual período. DATA: Fortaleza (CE), 
01 de Agosto de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oli-
veira - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia 
Maria Nunes Beserra – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO e Geórgia Karinne Soares Silva 
Sousa – PROFESSOR(A). 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 2996/2014 – 
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): ROSILENE FERREIRA DA SILVA, brasileiro(a), soltei-
ro(a), Professor(a), RG nº 200000219988312 e CPF nº 
18671110397, residente e domiciliado(a) à RUA GILBERTO 
CÂMARA 700 BAIRRO: VILA ELLERY, CEP: 60320280, FOR-
TALEZA - CE. DO OBJETO: O presente contrato tem por obje-
tivo a contratação de professor substituto por tempo determina-
do para a Rede Pública Municipal de Ensino. DA FUNÇÃO: 
O(a) contratado(a) exercerá a função de professor(a) substitu-
to(a) por tempo determinado, lotado na Secretaria Municipal da 
Educação, com carga horária de planejamento assegurada, 
ficando obrigado a cumprir as atividades de docência, na carga 
horária de trabalho pactuado, acatar e obedecer ordens, comu-
nicados, portarias, circulares e regulamentos, comprometendo-
se a executar as tarefas que lhes forem confiadas, compatíveis 
com a função para a qual está sendo contratado(a) e a desem-
penhar suas atribuições com zelo, presteza, eficiência e probi-
dade. DA REMUNERAÇÃO E FONTE DE RECURSOS: O 
contratante em contraprestação pagará a(o) contratado(a) a 
remuneração mensal de R$ 12,49 (doze reais e quarenta e 
nove centavos) hora/aula de acordo com a carga horária traba-
lhada, conforme disposto no Decreto Municipal nº 13.278/2013, 
de 27 de dezembro de 2013, sendo reajustado de acordo com 
as normas fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. A 
despesa resultante desse Termo correrá à conta da Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042.2793. 
0001, Elemento de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 
e 0.104. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será 
correspondente ao período de 12 (doze) meses, de 29 de Julho 
de 2014 a 29 de Julho de 2015, podendo ser prorrogado uma 
única vez por igual período. DATA: Fortaleza (CE), 29 de Julho 
de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira - SECRE-
TARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria Nunes 
Beserra – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMEN-
TO E GESTÃO e Rosilene Ferreira da Silva – PROFES-
SOR(A). 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 3004/2014 – 
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
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ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): MARIA DO ROZARIO FREITAS CARVALHO MENDES 
E SILVA, brasileiro(a), viúvo(a), Professor(a), RG nº 
20087024132 e CPF nº 32354126387, residente e domicilia-
do(a) à RUA SÃO VICENTE DE PAULO 115 BAIRRO: ANTÔ-
NIO BEZERRA, CEP: 60352370, FORTALEZA - CE. DO OB-
JETO: O presente contrato tem por objetivo a contratação de 
professor substituto por tempo determinado para a Rede Públi-
ca Municipal de Ensino. DA FUNÇÃO: O(a) contratado(a) exer-
cerá a função de professor(a) substituto(a) por tempo determi-
nado, lotado na Secretaria Municipal da Educação, com carga 
horária de planejamento assegurada, ficando obrigado a cum-
prir as atividades de docência, na carga horária de trabalho 
pactuado, acatar e obedecer ordens, comunicados, portarias, 
circulares e regulamentos, comprometendo-se a executar as 
tarefas que lhes forem confiadas, compatíveis com a função 
para a qual está sendo contratado(a) e a desempenhar suas 
atribuições com zelo, presteza, eficiência e probidade. DA RE-
MUNERAÇÃO E FONTE DE RECURSOS: O contratante em 
contraprestação pagará a(o) contratado(a) a remuneração 
mensal de R$ 12,49 (doze reais e quarenta e nove centavos) 
hora/aula de acordo com a carga horária trabalhada, conforme 
disposto no Decreto Municipal nº 13.278/2013, de 27 de de-
zembro de 2013, sendo reajustado de acordo com as normas 
fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. A despesa resul-
tante desse Termo correrá à conta da Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042.2793.0001, Elemento de 
Despesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 e 0.104. DA VI-
GÊNCIA: A vigência do presente contrato será correspondente 
ao período de 12 (doze) meses, de 11 de Agosto de 2014 a 11 
de Agosto de 2015, podendo ser prorrogado uma única vez por 
igual período. DATA: Fortaleza (CE), 11 de Agosto de 2014. 
ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira - SECRETARIA 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria Nunes Beserra – 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GES-
TÃO e Maria do Rozario Freitas Carvalho Mendes e Silva – 
PROFESSOR(A). 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 3006/2014 – 
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): PAULO RICARDO BENEVIDES CASTRO, brasileiro(a), 
solteiro(a), Professor(a), RG nº 2003010369045 e CPF nº 
04032910383, residente e domiciliado(a) à RUA EVANDRO 
LUZ 456 BAIRRO: CACHOEIRINHA, CEP: 60355750, FORTA-
LEZA - CE. DO OBJETO: O presente contrato tem por objetivo 
a contratação de professor substituto por tempo determinado 
para a Rede Pública Municipal de Ensino. DA FUNÇÃO: O(a) 
contratado(a) exercerá a função de professor(a) substituto(a) 
por tempo determinado, lotado na Secretaria Municipal da Edu-
cação, com carga horária de planejamento assegurada, ficando 
obrigado a cumprir as atividades de docência, na carga horária 
de trabalho pactuado, acatar e obedecer ordens, comunicados, 
portarias, circulares e regulamentos, comprometendo-se a 
executar as tarefas que lhes forem confiadas, compatíveis com 
a função para a qual está sendo contratado(a) e a desempe-
nhar suas atribuições com zelo, presteza, eficiência e probida-
de. DA REMUNERAÇÃO E FONTE DE RECURSOS: O contra-
tante em contraprestação pagará a(o) contratado(a) a remune-
ração mensal de R$ 12,49 (doze reais e quarenta e nove cen-
tavos) hora/aula de acordo com a carga horária trabalhada, 
conforme disposto no Decreto Municipal nº 13.278/2013, de 27 
de dezembro de 2013, sendo reajustado de acordo com as 
normas fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. 
A despesa resultante desse Termo correrá à conta da Dotação 

Orçamentária: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042.2793. 
0001, Elemento de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 
e 0.104. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será 
correspondente ao período de 12 (doze) meses, de 28 de Julho 
de 2014 a 28 de Julho de 2015, podendo ser prorrogado uma 
única vez por igual período. DATA: Fortaleza (CE), 28 de Julho 
de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira - SECRE-
TARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia Maria Nunes 
Beserra – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMEN-
TO E GESTÃO e Paulo Ricardo Benevides Castro – PRO-
FESSOR(A). 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 3021/2014 – 
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): HELTON BERNARDINO LIMA, brasileiro(a), solteiro(a), 
Professor(a), RG nº 95006038405 e CPF nº 97253995368, 
residente e domiciliado(a) à AVENIDA FILOMENO GOMES 
BAIRRO: JACARECANGA, CEP: 60010281, FORTALEZA - 
CE. DO OBJETO: O presente contrato tem por objetivo a con-
tratação de professor substituto por tempo determinado para a 
Rede Pública Municipal de Ensino. DA FUNÇÃO: O(a) contra-
tado(a) exercerá a função de professor(a) substituto(a) por 
tempo determinado, lotado na Secretaria Municipal da Educa-
ção, com carga horária de planejamento assegurada, ficando 
obrigado a cumprir as atividades de docência, na carga horária 
de trabalho pactuado, acatar e obedecer ordens, comunicados, 
portarias, circulares e regulamentos, comprometendo-se a 
executar as tarefas que lhes forem confiadas, compatíveis com 
a função para a qual está sendo contratado(a) e a desempe-
nhar suas atribuições com zelo, presteza, eficiência e probida-
de. DA REMUNERAÇÃO E FONTE DE RECURSOS: O contra-
tante em contraprestação pagará a(o) contratado(a) a remune-
ração mensal de R$ 12,49 (doze reais e quarenta e nove cen-
tavos) hora/aula de acordo com a carga horária trabalhada, 
conforme disposto no Decreto Municipal nº 13.278/2013, de 27 
de dezembro de 2013, sendo reajustado de acordo com as 
normas fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. A des-
pesa resultante desse Termo correrá à conta da Dotação Or-
çamentária: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042.2793.0001, 
Elemento de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 0.101 e 
0.104. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será 
correspondente ao período de 12 (doze) meses, de 13 de  
Agosto de 2014 a 13 de Agosto de 2015, podendo ser prorro-
gado uma única vez por igual período. DATA: Fortaleza (CE), 
13 de Agosto de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oli-
veira - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia 
Maria Nunes Beserra – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO e Helton Bernardino Lima – PRO-
FESSOR(A). 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONTRATO Nº 3043/2014 – 
SME/SEPOG - DAS PARTES: CONTRATANTE: O MUNICIPIO 
DE FORTALEZA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, representada pelo seu titular Joaquim Aristides 
de Oliveira, RG n° 372404 SSP/CE e CPF n° 081.780.463.34, 
com interveniência da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, através da Célula de Controle de 
Recursos Humanos, representada pela Sra. Tânia Maria Nunes 
Beserra, residentes e domiciliados nesta Capital. CONTRATA-
DO(A): JACINTA MARTA DE OLIVEIRA ARAUJO, brasileiro(a), 
casado(a), Professor(a), RG nº 2007543209-3 e CPF nº 
29763762391, residente e domiciliado(a) à RUA B 270 CON-
JUNTO RESIDENCIAL GUAJIRU BAIRRO: GUAJIRU, CEP: 
60843025, FORTALEZA - CE. DO OBJETO: O presente contra-
to tem por objetivo a contratação de professor substituto por 
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tempo determinado para a Rede Pública Municipal de Ensino. 
DA FUNÇÃO: O(a) contratado(a) exercerá a função de profes-
sor(a) substituto(a) por tempo determinado, lotado na Secreta-
ria Municipal da Educação, com carga horária de planejamento 
assegurada, ficando obrigado a cumprir as atividades de do-
cência, na carga horária de trabalho pactuado, acatar e obede-
cer ordens, comunicados, portarias, circulares e regulamentos, 
comprometendo-se a executar as tarefas que lhes forem confi-
adas, compatíveis com a função para a qual está sendo contra-
tado(a) e a desempenhar suas atribuições com zelo, presteza, 
eficiência e probidade. DA REMUNERAÇÃO E FONTE DE 
RECURSOS: O contratante em contraprestação pagará a(o) 
contratado(a) a remuneração mensal de R$ 12,49 (doze reais e 
quarenta e nove centavos) hora/aula de acordo com a carga 
horária trabalhada, conforme disposto no Decreto Municipal nº 
13.278/2013, de 27 de dezembro de 2013, sendo reajustado de 
acordo com as normas fixadas pela Prefeitura Municipal de 
Fortaleza. A despesa resultante desse Termo correrá à conta da 
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade 24.901.12.368.0042. 
2793.0001, Elemento de Despesa 3190004 Fontes de Recurso 
0.101 e 0.104. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato 
será correspondente ao período de 12 (doze) meses, de 06 de 
Agosto de 2014 a 06 de Agosto de 2015, podendo ser prorro-
gado uma única vez por igual período. DATA: Fortaleza (CE), 
06 de Agosto de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oli-
veira - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. Tânia 
Maria Nunes Beserra – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO e Jacinta Marta de Oliveira Araujo 
– PROFESSOR(A). 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 72/2014 - PMDE - 
NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊNCIA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ESCOLA MU-
NICIPAL Maria Dolores Petrola de Melo Jorge, DISTRITO DE 
EDUCAÇÃO 5, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO 
ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presen-
te Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pauta-
do pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: Anexo Único: Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 

23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 
 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                     
R$ 47.956,00 (Quarenta e sete mil, Novecentos e cinquenta e 
seis reais), a serem repassados pela SME através de duas 
parcelas, destinados as despesas de custeio, priorizando aque-
las destinadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE 
VIGÊNCIA: O presente Convênio entrará em vigor na data de 
sua assinatura e será vigente até a data de 31 de março de 
2015, podendo ser objeto de aditivo mediante justificado inte-
resse público, por outras razões que a administração venha 
entender oportuna e conveniente, respeitada a legislação perti-
nente. DATA: Fortaleza, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: 
Joaquim Aristides de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DA EDUCAÇÃO, RESPONDENDO. DIRETOR(A) E PRESI-
DENTE DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL 
MARIA DOLORES PETROLA DE MELO JORGE. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 73/2014 - PMDE - 
NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊNCIA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ESCOLA MU-
NICIPAL Marieta Guedes Martins, DISTRITO DE EDUCAÇÃO 
5, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR E 
DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio 
tem por objeto a execução de ações do Programa de Manuten-
ção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo prin-
cípio Constitucional que garante a todos o direito à Educação. 
O programa tem por objetivo fornecer o necessário suporte a 
todas as Unidades de Educação Básica do Sistema Público 
Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações 
pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, a 
serem realizadas mediante uma prática de gestão democrática 
e com participação de toda a comunidade escolar no processo 
de identificação de necessidades, priorização de gastos / inves-
timentos e na execução transparente dos recursos financeiros 
transferidos às escolas através de seus Conselhos Escolares. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele fazendo 
parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: 
Anexo Único: Orientações para prestação de contas dos recur-
sos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Prestação de 
Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se 
o presente Convênio nas disposições contidas: nos arts. 34. 
VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, 
§3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da República; nos 
arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, 
§2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Gerais de Direito 
Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Ba-



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 10 DE SETEMBRO DE 2014 QUARTA-FEIRA - PÁGINA 47 
  
lanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituírem 
programas de garantia de renda mínima associadas a ações 
sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 
10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, 
de 18 de agosto de 2011 que estabelece normas relativas às 
transferências de recursos do Município, mediante convênio, e 
dá outras providências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as 
obrigações acessórias das Unidades Executoras referentes à 
implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras 
providências; na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 
1996 que dispõe sobre a criação do Conselho Escolar nas 
escolas públicas municipais de Fortaleza e dá outras providên-
cias; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 
que delega competência aos Conselhos Escolares/Unidades 
Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, 
da Procuradoria Geral do Município que fala sobre a transfe-
rência de recursos financeiros para escolas municipais, des-
centralização de gestão, convergência com preceitos constitu-
cionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria do Te-
souro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 
 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                     
R$ 29.664,00 (Vinte e nove mil, Seiscentos e sessenta e quatro 
reais), a serem repassados pela SME através de duas parce-
las, destinados as despesas de custeio, priorizando aquelas 
destinadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VI-
GÊNCIA: O presente Convênio entrará em vigor na data de sua 
assinatura e será vigente até a data de 31 de março de 2015, 
podendo ser objeto de aditivo mediante justificado interesse 
público, por outras razões que a administração venha entender 
oportuna e conveniente, respeitada a legislação pertinente. 
DATA: Fortaleza, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim 
Aristides de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDU-
CAÇÃO, RESPONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO 
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL  MARIETA 
GUEDES MARTINS. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 74/2014 - PMDE - 
NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊNCIA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ESCOLA MU-
NICIPAL Conceição Mourão, DISTRITO DE EDUCAÇÃO 5, 
ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR E DIRE-
TOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio tem 
por objeto a execução de ações do Programa de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo princípio 
Constitucional que garante a todos o direito à Educação. O 
programa tem por objetivo fornecer o necessário suporte a 
todas as Unidades de Educação Básica do Sistema Público 
Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações 
pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, a 
serem realizadas mediante uma prática de gestão democrática 
e com participação de toda a comunidade escolar no processo 
de identificação de necessidades, priorização de gastos / inves-
timentos e na execução transparente dos recursos financeiros 
transferidos às escolas através de seus Conselhos Escolares. 

SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele fazendo 
parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: 
Anexo Único: Orientações para prestação de contas dos recur-
sos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Prestação de 
Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se 
o presente Convênio nas disposições contidas: nos arts. 34. 
VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, 
§3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da República; nos 
arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, 
§2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Gerais de Direito 
Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Ba-
lanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituírem 
programas de garantia de renda mínima associadas a ações 
sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 
10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, 
de 18 de agosto de 2011 que estabelece normas relativas às 
transferências de recursos do Município, mediante convênio, e 
dá outras providências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as 
obrigações acessórias das Unidades Executoras referentes à 
implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras 
providências; na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 
1996 que dispõe sobre a criação do Conselho Escolar nas 
escolas públicas municipais de Fortaleza e dá outras providên-
cias; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 
que delega competência aos Conselhos Escolares/Unidades 
Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, 
da Procuradoria Geral do Município que fala sobre a transfe-
rência de recursos financeiros para escolas municipais, des-
centralização de gestão, convergência com preceitos constitu-
cionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria do Te-
souro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 
 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                
R$ 49.728,00 (Quarenta e nove mil, Setecentos e vinte e oito 
reais), a serem repassados pela SME através de duas parce-
las, destinados as despesas de custeio, priorizando aquelas 
destinadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VI-
GÊNCIA: O presente Convênio entrará em vigor na data de sua 
assinatura e será vigente até a data de 31 de março de 2015, 
podendo ser objeto de aditivo mediante justificado interesse 
público, por outras razões que a administração venha entender 
oportuna e conveniente, respeitada a legislação pertinente. 
DATA: Fortaleza, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim 
Aristides de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDU-
CAÇÃO, RESPONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO 
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL 
CONCEIÇÃO MOURÃO. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 75/2014 - PMDE - 
NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊNCIA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ESCOLA MU-
NICIPAL Irmã Maria Evanete, DISTRITO DE EDUCAÇÃO 5, 
ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR E DIRE-
TOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio tem 
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por objeto a execução de ações do Programa de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo princípio 
Constitucional que garante a todos o direito à Educação. O 
programa tem por objetivo fornecer o necessário suporte a 
todas as Unidades de Educação Básica do Sistema Público 
Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações 
pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, a 
serem realizadas mediante uma prática de gestão democrática 
e com participação de toda a comunidade escolar no processo 
de identificação de necessidades, priorização de gastos / inves-
timentos e na execução transparente dos recursos financeiros 
transferidos às escolas através de seus Conselhos Escolares. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele fazendo 
parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: 
Anexo Único: Orientações para prestação de contas dos recur-
sos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Prestação de 
Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se 
o presente Convênio nas disposições contidas: nos arts. 34. 
VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, 
§3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da República; nos 
arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, 
§2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Gerais de Direito 
Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Ba-
lanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituírem 
programas de garantia de renda mínima associadas a ações 
sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 
10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, 
de 18 de agosto de 2011 que estabelece normas relativas às 
transferências de recursos do Município, mediante convênio, e 
dá outras providências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as 
obrigações acessórias das Unidades Executoras referentes à 
implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras 
providências; na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 
1996 que dispõe sobre a criação do Conselho Escolar nas 
escolas públicas municipais de Fortaleza e dá outras providên-
cias; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 
que delega competência aos Conselhos Escolares/Unidades 
Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, 
da Procuradoria Geral do Município que fala sobre a transfe-
rência de recursos financeiros para escolas municipais, des-
centralização de gestão, convergência com preceitos constitu-
cionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria do Te-
souro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 
 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                     
R$ 26.668,00 (Vinte e seis mil, Seiscentos e sessenta e oito 
reais), a serem repassados pela SME através de duas parce-
las, destinados as despesas de custeio, priorizando aquelas 
destinadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VI-
GÊNCIA: O presente Convênio entrará em vigor na data de sua 
assinatura e será vigente até a data de 31 de março de 2015, 
podendo ser objeto de aditivo mediante justificado interesse 
público, por outras razões que a administração venha entender 
oportuna e conveniente, respeitada a legislação pertinente. 
DATA: Fortaleza, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim 
Aristides de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDU-

CAÇÃO, RESPONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO 
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ 
MARIA EVANETE. 

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 76/2014 - PMDE - 
NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊNCIA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ESCOLA MU-
NICIPAL São Rafael, DISTRITO DE EDUCAÇÃO 2, ATRAVÉS 
DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR E DIRETOR(A) 
ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio tem por objeto 
a execução de ações do Programa de Manutenção e Desen-
volvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo princípio Constitu-
cional que garante a todos o direito à Educação. O programa 
tem por objetivo fornecer o necessário suporte a todas as Uni-
dades de Educação Básica do Sistema Público Municipal de 
Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações pertinentes à 
manutenção e desenvolvimento do ensino, a serem realizadas 
mediante uma prática de gestão democrática e com participa-
ção de toda a comunidade escolar no processo de identificação 
de necessidades, priorização de gastos / investimentos e na 
execução transparente dos recursos financeiros transferidos às 
escolas através de seus Conselhos Escolares. SUBCLÁUSULA 
ÚNICA: Integram este Convênio, dele fazendo parte como se 
transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: Anexo Único: 
Orientações para prestação de contas dos recursos – PMDE 
2014 (elaborada pela Célula de Prestação de Contas da SME). 
DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se o presente Con-
vênio nas disposições contidas: nos arts. 34. VII, e 70. parágra-
fo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, §3º; 213; 214, III; 
ADCT. 61, da Constituição da República; nos arts. 15, 70 e 71 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394, 
de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, §2º e 84 da Lei  
4320/64, referente às Normas Gerais de Direito Financeiro para 
Elaboração e Controle dos Orçamentos e Balanços da União, 
dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; no art. 6º da 
Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Executivo a conceder apoio 
financeiro aos municípios que instituírem programas de garan-
tia de renda mínima associadas a ações sócio-educativas; no 
art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 10 de Janeiro de 
2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, de 18 de agosto 
de 2011 que estabelece normas relativas às transferências de 
recursos do Município, mediante convênio, e dá outras provi-
dências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as obrigações acessó-
rias das Unidades Executoras referentes à implantação do 
Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras providências; 
na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 1996 que dis-
põe sobre a criação do Conselho Escolar nas escolas públicas 
municipais de Fortaleza e dá outras providências; no Decreto 
Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 que delega com-
petência aos Conselhos Escolares/Unidades Executoras, na 
forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, da Procuradoria 
Geral do Município que fala sobre a transferência de recursos 
financeiros para escolas municipais, descentralização de ges-
tão, convergência com preceitos constitucionais e possibilida-
des; Portaria nº 448 da Secretaria do Tesouro Nacional, de 13 
de Setembro de 2002 que divulga o detalhamento das nature-
zas de despesas; Processo nºs 3447 e 3429/2002 – PGM – 
Procuradoria Geral do Município/Parecer nº 49/2002 – Trata da 
não necessidade dos Conselhos Escolares realizarem licitação 
pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei de Licitações e Contra-
tos na Administração Pública, Lei nº 13.019 de 31 de julho de 
2014  e Parecer Único nº 930/2014 – COJUR/SME. DA DOTA-
ÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução 
deste Termo correrão à conta do orçamento da SME, de acordo 
com a dotação orçamentária a seguir:  

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 
0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                     
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R$ 24.300,00 (Vinte e quatro mil, Trezentos reais), a serem 
repassados pela SME através de duas parcelas, destinados as 
despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas às ativi-
dades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente 
Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e será 
vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser objeto 
de aditivo mediante justificado interesse público, por outras 
razões que a administração venha entender oportuna e conve-
niente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortaleza, 01 
de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oli-
veira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAFAEL. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 77/2014 - PMDE - 
NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊNCIA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ESCOLA MU-
NICIPAL Professora Belarmina Campos, DISTRITO DE EDU-
CAÇÃO 2, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCO-
LAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente 
Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado 
pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: Anexo Único: Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 

COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 
0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                   
R$ 75.316,00 (Setenta e cinco mil, Trezentos e dezesseis re-
ais), a serem repassados pela SME através de duas parcelas, 
destinados as despesas de custeio, priorizando aquelas desti-
nadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 
O presente Convênio entrará em vigor na data de sua assinatu-
ra e será vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo 
ser objeto de aditivo mediante justificado interesse público, por 
outras razões que a administração venha entender oportuna e 
conveniente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortale-
za, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de 
Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA 
BELARMINA CAMPOS. 

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 78/2014 - PMDE - 
NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊNCIA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ESCOLA MU-
NICIPAL Professora Antonieta Cals, DISTRITO DE EDUCA-
ÇÃO 2, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR 
E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio 
tem por objeto a execução de ações do Programa de Manuten-
ção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo prin-
cípio Constitucional que garante a todos o direito à Educação. 
O programa tem por objetivo fornecer o necessário suporte a 
todas as Unidades de Educação Básica do Sistema Público 
Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações 
pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, a 
serem realizadas mediante uma prática de gestão democrática 
e com participação de toda a comunidade escolar no processo 
de identificação de necessidades, priorização de gastos / inves-
timentos e na execução transparente dos recursos financeiros 
transferidos às escolas através de seus Conselhos Escolares. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele fazendo 
parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: 
Anexo Único: Orientações para prestação de contas dos recur-
sos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Prestação de 
Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se 
o presente Convênio nas disposições contidas: nos arts. 34. 
VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, 
§3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da República; nos 
arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, 
§2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Gerais de Direito 
Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Ba-
lanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituírem 
programas de garantia de renda mínima associadas a ações 
sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 
10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, 
de 18 de agosto de 2011 que estabelece normas relativas às 
transferências de recursos do Município, mediante convênio, e 
dá outras providências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as 
obrigações acessórias das Unidades Executoras referentes à 
implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras 
providências; na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 
1996 que dispõe sobre a criação do Conselho Escolar nas 
escolas públicas municipais de Fortaleza e dá outras providên-
cias; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 
que delega competência aos Conselhos Escolares/Unidades 
Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, 
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da Procuradoria Geral do Município que fala sobre a transfe-
rência de recursos financeiros para escolas municipais, des-
centralização de gestão, convergência com preceitos constitu-
cionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria do Te-
souro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 
0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                       
R$ 36.896,00 (Trinta e seis mil, Oitocentos e noventa e seis 
reais), a serem repassados pela SME através de duas parce-
las, destinados as despesas de custeio, priorizando aquelas 
destinadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VI-
GÊNCIA: O presente Convênio entrará em vigor na data de sua 
assinatura e será vigente até a data de 31 de março de 2015, 
podendo ser objeto de aditivo mediante justificado interesse 
público, por outras razões que a administração venha entender 
oportuna e conveniente, respeitada a legislação pertinente. 
DATA: Fortaleza, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim 
Aristides de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDU-
CAÇÃO, RESPONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO 
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL 
PROFESSORA ANTONIETA CALS. 

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 79/2014 - PMDE - 
NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊNCIA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ESCOLA MU-
NICIPAL Rachel Viana Martins, DISTRITO DE EDUCAÇÃO 5, 
ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR E DIRE-
TOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio tem 
por objeto a execução de ações do Programa de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo princípio 
Constitucional que garante a todos o direito à Educação. O 
programa tem por objetivo fornecer o necessário suporte a 
todas as Unidades de Educação Básica do Sistema Público 
Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações 
pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, a 
serem realizadas mediante uma prática de gestão democrática 
e com participação de toda a comunidade escolar no processo 
de identificação de necessidades, priorização de gastos / inves-
timentos e na execução transparente dos recursos financeiros 
transferidos às escolas através de seus Conselhos Escolares. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele fazendo 
parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: 
Anexo Único: Orientações para prestação de contas dos recur-
sos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Prestação de 
Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se 
o presente Convênio nas disposições contidas: nos arts. 34. 
VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, 
§3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da República; nos 
arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, 
§2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Gerais de Direito 
Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Ba-
lanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituírem 
programas de garantia de renda mínima associadas a ações 
sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 
10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, 

de 18 de agosto de 2011 que estabelece normas relativas às 
transferências de recursos do Município, mediante convênio, e 
dá outras providências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as 
obrigações acessórias das Unidades Executoras referentes à 
implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras 
providências; na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 
1996 que dispõe sobre a criação do Conselho Escolar nas 
escolas públicas municipais de Fortaleza e dá outras providên-
cias; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 
que delega competência aos Conselhos Escolares/Unidades 
Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, 
da Procuradoria Geral do Município que fala sobre a transfe-
rência de recursos financeiros para escolas municipais, des-
centralização de gestão, convergência com preceitos constitu-
cionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria do Te-
souro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                     
R$ 50.688,00 (Cinquenta mil, Seiscentos e oitenta e oito reais), 
a serem repassados pela SME através de duas parcelas, desti-
nados as despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas 
às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O pre-
sente Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e 
será vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser 
objeto de aditivo mediante justificado interesse público, por 
outras razões que a administração venha entender oportuna e 
conveniente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortale-
za, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de 
Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL RACHEL VIANA 
MARTINS. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 80/2014 - PMDE - 
NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊNCIA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ESCOLA MU-
NICIPAL José Carlos de Pinho, DISTRITO DE EDUCAÇÃO 2, 
ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR E DIRE-
TOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio tem 
por objeto a execução de ações do Programa de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo princípio 
Constitucional que garante a todos o direito à Educação. O 
programa tem por objetivo fornecer o necessário suporte a 
todas as Unidades de Educação Básica do Sistema Público 
Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações 
pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, a 
serem realizadas mediante uma prática de gestão democrática 
e com participação de toda a comunidade escolar no processo 
de identificação de necessidades, priorização de gastos / inves-
timentos e na execução transparente dos recursos financeiros 
transferidos às escolas através de seus Conselhos Escolares. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele fazendo 
parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: 
Anexo Único: Orientações para prestação de contas dos recur-
sos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Prestação de 
Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se 
o presente Convênio nas disposições contidas: nos arts. 34. 
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VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, 
§3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da República; nos 
arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, 
§2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Gerais de Direito 
Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Ba-
lanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituírem 
programas de garantia de renda mínima associadas a ações 
sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 
10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, 
de 18 de agosto de 2011 que estabelece normas relativas às 
transferências de recursos do Município, mediante convênio, e 
dá outras providências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as 
obrigações acessórias das Unidades Executoras referentes à 
implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras 
providências; na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 
1996 que dispõe sobre a criação do Conselho Escolar nas 
escolas públicas municipais de Fortaleza e dá outras providên-
cias; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 
que delega competência aos Conselhos Escolares/Unidades 
Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, 
da Procuradoria Geral do Município que fala sobre a transfe-
rência de recursos financeiros para escolas municipais, des-
centralização de gestão, convergência com preceitos constitu-
cionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria do Te-
souro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 
 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                     
R$ 30.176,00 (Trinta mil, Cento e setenta e seis reais), a serem 
repassados pela SME através de duas parcelas, destinados as 
despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas às ativi-
dades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente 
Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e será 
vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser objeto 
de aditivo mediante justificado interesse público, por outras 
razões que a administração venha entender oportuna e conve-
niente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortaleza, 01 
de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oli-
veira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CARLOS DE 
PINHO. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 81/2014 - PMDE - 
NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊNCIA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ESCOLA MU-
NICIPAL Alba Frota, DISTRITO DE EDUCAÇÃO 2, ATRAVÉS 
DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR E DIRETOR(A) 
ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio tem por objeto 
a execução de ações do Programa de Manutenção e Desen-
volvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo princípio Constitu-
cional que garante a todos o direito à Educação. O programa 
tem por objetivo fornecer o necessário suporte a todas as Uni-
dades de Educação Básica do Sistema Público Municipal de 
Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações pertinentes à 

manutenção e desenvolvimento do ensino, a serem realizadas 
mediante uma prática de gestão democrática e com participa-
ção de toda a comunidade escolar no processo de identificação 
de necessidades, priorização de gastos / investimentos e na 
execução transparente dos recursos financeiros transferidos às 
escolas através de seus Conselhos Escolares. SUBCLÁUSULA 
ÚNICA: Integram este Convênio, dele fazendo parte como se 
transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: Anexo Único: 
Orientações para prestação de contas dos recursos – PMDE 
2014 (elaborada pela Célula de Prestação de Contas da SME). 
DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se o presente Con-
vênio nas disposições contidas: nos arts. 34. VII, e 70. parágra-
fo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, §3º; 213; 214, III; 
ADCT. 61, da Constituição da República; nos arts. 15, 70 e 71 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394, 
de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, §2º e 84 da Lei  
4320/64, referente às Normas Gerais de Direito Financeiro para 
Elaboração e Controle dos Orçamentos e Balanços da União, 
dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; no art. 6º da 
Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Executivo a conceder apoio 
financeiro aos municípios que instituírem programas de garan-
tia de renda mínima associadas a ações sócio-educativas; no 
art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 10 de Janeiro de 
2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, de 18 de agosto 
de 2011 que estabelece normas relativas às transferências de 
recursos do Município, mediante convênio, e dá outras provi-
dências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as obrigações acessó-
rias das Unidades Executoras referentes à implantação do 
Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras providências; 
na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 1996 que dis-
põe sobre a criação do Conselho Escolar nas escolas públicas 
municipais de Fortaleza e dá outras providências; no Decreto 
Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 que delega com-
petência aos Conselhos Escolares/Unidades Executoras, na 
forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, da Procuradoria 
Geral do Município que fala sobre a transferência de recursos 
financeiros para escolas municipais, descentralização de ges-
tão, convergência com preceitos constitucionais e possibilida-
des; Portaria nº 448 da Secretaria do Tesouro Nacional, de 13 
de Setembro de 2002 que divulga o detalhamento das nature-
zas de despesas; Processo nºs 3447 e 3429/2002 – PGM – 
Procuradoria Geral do Município/Parecer nº 49/2002 – Trata da 
não necessidade dos Conselhos Escolares realizarem licitação 
pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei de Licitações e Contra-
tos na Administração Pública, Lei nº 13.019 de 31 de julho de 
2014  e Parecer Único nº 930/2014 – COJUR/SME. DA DOTA-
ÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução 
deste Termo correrão à conta do orçamento da SME, de acordo 
com a dotação orçamentária a seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 
 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                      
R$ 28.536,00 (Vinte e oito mil, Quinhentos e trinta e seis reais), 
a serem repassados pela SME através de duas parcelas, desti-
nados as despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas 
às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O pre-
sente Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e 
será vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser 
objeto de aditivo mediante justificado interesse público, por 
outras razões que a administração venha entender oportuna e 
conveniente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortale-
za, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de 
Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ALBA FROTA. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 82/2014 - PMDE - 
NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊNCIA DA 
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SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ESCOLA MU-
NICIPAL Professora Adélia Maria Braga Costa, DISTRITO DE 
EDUCAÇÃO 2, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO 
ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presen-
te Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pauta-
do pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: Anexo Único: Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 
 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                     
R$ 19.536,00 (Dezenove mil, Quinhentos e trinta e seis reais), 
a serem repassados pela SME através de duas parcelas, desti-
nados as despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas 
às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O pre-
sente Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e 
será vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser 
objeto de aditivo mediante justificado interesse público, por 

outras razões que a administração venha entender oportuna e 
conveniente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortale-
za, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de 
Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ADÉLIA 
MARIA BRAGA COSTA. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 83/2014 - PMDE - 
NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊNCIA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ESCOLA MU-
NICIPAL Luiz Ângelo Pereira, DISTRITO DE EDUCAÇÃO 2, 
ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR E DIRE-
TOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio tem 
por objeto a execução de ações do Programa de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo princípio 
Constitucional que garante a todos o direito à Educação. O 
programa tem por objetivo fornecer o necessário suporte a 
todas as Unidades de Educação Básica do Sistema Público 
Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações 
pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, a 
serem realizadas mediante uma prática de gestão democrática 
e com participação de toda a comunidade escolar no processo 
de identificação de necessidades, priorização de gastos / inves-
timentos e na execução transparente dos recursos financeiros 
transferidos às escolas através de seus Conselhos Escolares. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele fazendo 
parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: 
Anexo Único: Orientações para prestação de contas dos recur-
sos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Prestação de 
Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se 
o presente Convênio nas disposições contidas: nos arts. 34. 
VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, 
§3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da República; nos 
arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, 
§2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Gerais de Direito 
Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Ba-
lanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituírem 
programas de garantia de renda mínima associadas a ações 
sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 
10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, 
de 18 de agosto de 2011 que estabelece normas relativas às 
transferências de recursos do Município, mediante convênio, e 
dá outras providências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as 
obrigações acessórias das Unidades Executoras referentes à 
implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras 
providências; na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 
1996 que dispõe sobre a criação do Conselho Escolar nas 
escolas públicas municipais de Fortaleza e dá outras providên-
cias; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 
que delega competência aos Conselhos Escolares/Unidades 
Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, 
da Procuradoria Geral do Município que fala sobre a transfe-
rência de recursos financeiros para escolas municipais, des-
centralização de gestão, convergência com preceitos constitu-
cionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria do Te-
souro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
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24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 
0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                        
R$ 13.192,00 (Treze mil, Cento e noventa e dois reais), a se-
rem repassados pela SME através de duas parcelas, destina-
dos as despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas às 
atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presen-
te Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e será 
vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser objeto 
de aditivo mediante justificado interesse público, por outras 
razões que a administração venha entender oportuna e conve-
niente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortaleza, 01 
de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oli-
veira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ÂNGELO 
PEREIRA. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 84/2014 - PMDE - 
NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊNCIA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ESCOLA MU-
NICIPAL Dona Dagmar Gentil, DISTRITO DE EDUCAÇÃO 3, 
ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR E DIRE-
TOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio tem 
por objeto a execução de ações do Programa de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo princípio 
Constitucional que garante a todos o direito à Educação. O 
programa tem por objetivo fornecer o necessário suporte a 
todas as Unidades de Educação Básica do Sistema Público 
Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações 
pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, a 
serem realizadas mediante uma prática de gestão democrática 
e com participação de toda a comunidade escolar no processo 
de identificação de necessidades, priorização de gastos / inves-
timentos e na execução transparente dos recursos financeiros 
transferidos às escolas através de seus Conselhos Escolares. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele fazendo 
parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: 
Anexo Único: Orientações para prestação de contas dos recur-
sos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Prestação de 
Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se 
o presente Convênio nas disposições contidas: nos arts. 34. 
VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, 
§3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da República; nos 
arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, 
§2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Gerais de Direito 
Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Ba-
lanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituírem 
programas de garantia de renda mínima associadas a ações 
sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 
10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, 
de 18 de agosto de 2011 que estabelece normas relativas às 
transferências de recursos do Município, mediante convênio, e 
dá outras providências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as 
obrigações acessórias das Unidades Executoras referentes à 
implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras 
providências; na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 
1996 que dispõe sobre a criação do Conselho Escolar nas 
escolas públicas municipais de Fortaleza e dá outras providên-
cias; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 
que delega competência aos Conselhos Escolares/Unidades 
Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, 
da Procuradoria Geral do Município que fala sobre a transfe-
rência de recursos financeiros para escolas municipais, des-
centralização de gestão, convergência com preceitos constitu-

cionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria do Te-
souro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 
0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                   
R$ 21.312,00 (Vinte e um mil, Trezentos e doze reais), a serem 
repassados pela SME através de duas parcelas, destinados as 
despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas às ativi-
dades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente 
Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e será 
vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser objeto 
de aditivo mediante justificado interesse público, por outras 
razões que a administração venha entender oportuna e conve-
niente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortaleza, 01 
de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oli-
veira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DONA DAGMAR 
GENTIL. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 85/2014 - PMDE - 
NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊNCIA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ESCOLA MU-
NICIPAL Novo Renascer, DISTRITO DE EDUCAÇÃO 4, ATRA-
VÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR E DIRE-
TOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio tem 
por objeto a execução de ações do Programa de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo princípio 
Constitucional que garante a todos o direito à Educação. O 
programa tem por objetivo fornecer o necessário suporte a 
todas as Unidades de Educação Básica do Sistema Público 
Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações 
pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, a 
serem realizadas mediante uma prática de gestão democrática 
e com participação de toda a comunidade escolar no processo 
de identificação de necessidades, priorização de gastos / inves-
timentos e na execução transparente dos recursos financeiros 
transferidos às escolas através de seus Conselhos Escolares. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele fazendo 
parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: 
Anexo Único: Orientações para prestação de contas dos recur-
sos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Prestação de 
Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se 
o presente Convênio nas disposições contidas: nos arts. 34. 
VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, 
§3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da República; nos 
arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, 
§2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Gerais de Direito 
Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Ba-
lanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituírem 
programas de garantia de renda mínima associadas a ações 
sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 
10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, 
de 18 de agosto de 2011 que estabelece normas relativas às 
transferências de recursos do Município, mediante convênio, e 
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dá outras providências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as 
obrigações acessórias das Unidades Executoras referentes à 
implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras 
providências; na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 
1996 que dispõe sobre a criação do Conselho Escolar nas 
escolas públicas municipais de Fortaleza e dá outras providên-
cias; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 
que delega competência aos Conselhos Escolares/Unidades 
Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, 
da Procuradoria Geral do Município que fala sobre a transfe-
rência de recursos financeiros para escolas municipais, des-
centralização de gestão, convergência com preceitos constitu-
cionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria do Te-
souro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 
 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                  
R$ 24.720,00 (Vinte e quatro mil, Setecentos e vinte reais), a 
serem repassados pela SME através de duas parcelas, desti-
nados as despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas 
às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O pre-
sente Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e 
será vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser 
objeto de aditivo mediante justificado interesse público, por 
outras razões que a administração venha entender oportuna e 
conveniente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortale-
za, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de 
Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO RENASCER. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 86/2014 - PMDE - 
NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊNCIA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ESCOLA MU-
NICIPAL Professor Álvaro Costa, DISTRITO DE EDUCAÇÃO 2, 
ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR E DIRE-
TOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio tem 
por objeto a execução de ações do Programa de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo princípio 
Constitucional que garante a todos o direito à Educação. O 
programa tem por objetivo fornecer o necessário suporte a 
todas as Unidades de Educação Básica do Sistema Público 
Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações 
pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, a 
serem realizadas mediante uma prática de gestão democrática 
e com participação de toda a comunidade escolar no processo 
de identificação de necessidades, priorização de gastos / inves-
timentos e na execução transparente dos recursos financeiros 
transferidos às escolas através de seus Conselhos Escolares. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele fazendo 
parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: 
Anexo Único: Orientações para prestação de contas dos recur-
sos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Prestação de 
Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se 
o presente Convênio nas disposições contidas: nos arts. 34. 
VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, 
§3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da República; nos 
arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, 
§2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Gerais de Direito 
Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Ba-
lanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituírem 
programas de garantia de renda mínima associadas a ações 
sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 
10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, 
de 18 de agosto de 2011 que estabelece normas relativas às 
transferências de recursos do Município, mediante convênio, e 
dá outras providências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as 
obrigações acessórias das Unidades Executoras referentes à 
implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras 
providências; na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 
1996 que dispõe sobre a criação do Conselho Escolar nas 
escolas públicas municipais de Fortaleza e dá outras providên-
cias; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 
que delega competência aos Conselhos Escolares/Unidades 
Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, 
da Procuradoria Geral do Município que fala sobre a transfe-
rência de recursos financeiros para escolas municipais, des-
centralização de gestão, convergência com preceitos constitu-
cionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria do Te-
souro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 
0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                     
R$ 26.592,00 (Vinte e seis mil, Quinhentos e noventa e dois 
reais), a serem repassados pela SME através de duas parce-
las, destinados as despesas de custeio, priorizando aquelas 
destinadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VI-
GÊNCIA: O presente Convênio entrará em vigor na data de sua 
assinatura e será vigente até a data de 31 de março de 2015, 
podendo ser objeto de aditivo mediante justificado interesse 
público, por outras razões que a administração venha entender 
oportuna e conveniente, respeitada a legislação pertinente. 
DATA: Fortaleza, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim 
Aristides de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDU-
CAÇÃO, RESPONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO 
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL 
PROFESSOR ÁLVARO COSTA. 

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 87/2014 - PMDE - 
NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊNCIA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ESCOLA MU-
NICIPAL Washington Soares, DISTRITO DE EDUCAÇÃO 2, 
ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR E DIRE-
TOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio tem 
por objeto a execução de ações do Programa de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo princípio 
Constitucional que garante a todos o direito à Educação. O 
programa tem por objetivo fornecer o necessário suporte a 
todas as Unidades de Educação Básica do Sistema Público 
Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações 
pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, a 
serem realizadas mediante uma prática de gestão democrática 
e com participação de toda a comunidade escolar no processo 
de identificação de necessidades, priorização de gastos / inves-
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timentos e na execução transparente dos recursos financeiros 
transferidos às escolas através de seus Conselhos Escolares. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele fazendo 
parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: 
Anexo Único: Orientações para prestação de contas dos recur-
sos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Prestação de 
Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se 
o presente Convênio nas disposições contidas: nos arts. 34. 
VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, 
§3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da República; nos 
arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, 
§2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Gerais de Direito 
Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Ba-
lanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituírem 
programas de garantia de renda mínima associadas a ações 
sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 
10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, 
de 18 de agosto de 2011 que estabelece normas relativas às 
transferências de recursos do Município, mediante convênio, e 
dá outras providências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as 
obrigações acessórias das Unidades Executoras referentes à 
implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras 
providências; na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 
1996 que dispõe sobre a criação do Conselho Escolar nas 
escolas públicas municipais de Fortaleza e dá outras providên-
cias; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 
que delega competência aos Conselhos Escolares/Unidades 
Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, 
da Procuradoria Geral do Município que fala sobre a transfe-
rência de recursos financeiros para escolas municipais, des-
centralização de gestão, convergência com preceitos constitu-
cionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria do Te-
souro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 
0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                      
R$ 12.864,00 (Doze mil, Oitocentos e sessenta e quatro reais), 
a serem repassados pela SME através de duas parcelas, desti-
nados as despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas 
às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O pre-
sente Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e 
será vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser 
objeto de aditivo mediante justificado interesse público, por 
outras razões que a administração venha entender oportuna e 
conveniente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortale-
za, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de 
Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL WASHINGTON 
SOARES. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 88/2014 - PMDE - 
NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊNCIA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ESCOLA MU-
NICIPAL Professor Manuel Eduardo Pinheiro Campos, DISTRI-

TO DE EDUCAÇÃO 2, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSE-
LHO ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O 
presente Convênio tem por objeto a execução de ações do 
Programa de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – 
PMDE, pautado pelo princípio Constitucional que garante a 
todos o direito à Educação. O programa tem por objetivo forne-
cer o necessário suporte a todas as Unidades de Educação 
Básica do Sistema Público Municipal de Ensino de Fortaleza, 
com a promoção de ações pertinentes à manutenção e desen-
volvimento do ensino, a serem realizadas mediante uma prática 
de gestão democrática e com participação de toda a comuni-
dade escolar no processo de identificação de necessidades, 
priorização de gastos / investimentos e na execução transpa-
rente dos recursos financeiros transferidos às escolas através 
de seus Conselhos Escolares. SUBCLÁUSULA ÚNICA: Inte-
gram este Convênio, dele fazendo parte como se transcritos 
em seu corpo, os seguintes anexos: Anexo Único: Orientações 
para prestação de contas dos recursos – PMDE 2014 (elabora-
da pela Célula de Prestação de Contas da SME). DO FUNDA-
MENTO LEGAL: Fundamenta-se o presente Convênio nas 
disposições contidas: nos arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 
74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, 
da Constituição da República; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394, de 20 de-
zembro de 1996; nos artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, 
referente às Normas Gerais de Direito Financeiro para Elabora-
ção e Controle dos Orçamentos e Balanços da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 
9533/97, que Autoriza o Poder Executivo a conceder apoio 
financeiro aos municípios que instituírem programas de garan-
tia de renda mínima associadas a ações sócio-educativas; no 
art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 10 de Janeiro de 
2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, de 18 de agosto 
de 2011 que estabelece normas relativas às transferências de 
recursos do Município, mediante convênio, e dá outras provi-
dências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as obrigações acessó-
rias das Unidades Executoras referentes à implantação do 
Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras providências; 
na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 1996 que dis-
põe sobre a criação do Conselho Escolar nas escolas públicas 
municipais de Fortaleza e dá outras providências; no Decreto 
Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 que delega com-
petência aos Conselhos Escolares/Unidades Executoras, na 
forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, da Procuradoria 
Geral do Município que fala sobre a transferência de recursos 
financeiros para escolas municipais, descentralização de ges-
tão, convergência com preceitos constitucionais e possibilida-
des; Portaria nº 448 da Secretaria do Tesouro Nacional, de 13 
de Setembro de 2002 que divulga o detalhamento das nature-
zas de despesas; Processo nºs 3447 e 3429/2002 – PGM – 
Procuradoria Geral do Município/Parecer nº 49/2002 – Trata da 
não necessidade dos Conselhos Escolares realizarem licitação 
pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei de Licitações e Contra-
tos na Administração Pública, Lei nº 13.019 de 31 de julho de 
2014  e Parecer Único nº 930/2014 – COJUR/SME. DA DOTA-
ÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução 
deste Termo correrão à conta do orçamento da SME, de acordo 
com a dotação orçamentária a seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                       
R$ 39.656,00 (Trinta e nove mil, Seiscentos e cinquenta e seis 
reais), a serem repassados pela SME através de duas parce-
las, destinados as despesas de custeio, priorizando aquelas 
destinadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VI-
GÊNCIA: O presente Convênio entrará em vigor na data de sua 
assinatura e será vigente até a data de 31 de março de 2015, 
podendo ser objeto de aditivo mediante justificado interesse 
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público, por outras razões que a administração venha entender 
oportuna e conveniente, respeitada a legislação pertinente. 
DATA: Fortaleza, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim 
Aristides de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDU-
CAÇÃO, RESPONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO 
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRO-
FESSOR MANUEL EDUARDO PINHEIRO CAMPOS. 

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 89/2014 - PMDE - 
NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊNCIA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ESCOLA MU-
NICIPAL Frei Agostinho Fernandes, DISTRITO DE EDUCAÇÃO 
2, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR E 
DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio 
tem por objeto a execução de ações do Programa de Manuten-
ção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo prin-
cípio Constitucional que garante a todos o direito à Educação. 
O programa tem por objetivo fornecer o necessário suporte a 
todas as Unidades de Educação Básica do Sistema Público 
Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações 
pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, a 
serem realizadas mediante uma prática de gestão democrática 
e com participação de toda a comunidade escolar no processo 
de identificação de necessidades, priorização de gastos / inves-
timentos e na execução transparente dos recursos financeiros 
transferidos às escolas através de seus Conselhos Escolares. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele fazendo 
parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: 
Anexo Único: Orientações para prestação de contas dos recur-
sos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Prestação de 
Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se 
o presente Convênio nas disposições contidas: nos arts. 34. 
VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, 
§3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da República; nos 
arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, 
§2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Gerais de Direito 
Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Ba-
lanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituírem 
programas de garantia de renda mínima associadas a ações 
sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 
10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, 
de 18 de agosto de 2011 que estabelece normas relativas às 
transferências de recursos do Município, mediante convênio, e 
dá outras providências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as 
obrigações acessórias das Unidades Executoras referentes à 
implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras 
providências; na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 
1996 que dispõe sobre a criação do Conselho Escolar nas 
escolas públicas municipais de Fortaleza e dá outras providên-
cias; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 
que delega competência aos Conselhos Escolares/Unidades 
Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, 
da Procuradoria Geral do Município que fala sobre a transfe-
rência de recursos financeiros para escolas municipais, des-
centralização de gestão, convergência com preceitos constitu-
cionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria do Te-
souro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 
0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                    
R$ 25.152,00 (Vinte e cinco mil, Cento e cinquenta e dois re-
ais), a serem repassados pela SME através de duas parcelas, 
destinados as despesas de custeio, priorizando aquelas desti-
nadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 
O presente Convênio entrará em vigor na data de sua assinatu-
ra e será vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo 
ser objeto de aditivo mediante justificado interesse público, por 
outras razões que a administração venha entender oportuna e 
conveniente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortale-
za, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de 
Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FREI AGOSTINHO 
FERNANDES. 

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 90/2014 - PMDE - 
NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊNCIA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ESCOLA MU-
NICIPAL Professora Maria Gondim dos Santos, DISTRITO DE 
EDUCAÇÃO 2, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO 
ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presen-
te Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pauta-
do pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: Anexo Único: Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
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detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                     
R$ 45.348,00 (Quarenta e cinco mil, Trezentos e quarenta e 
oito reais), a serem repassados pela SME através de duas 
parcelas, destinados as despesas de custeio, priorizando aque-
las destinadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE 
VIGÊNCIA: O presente Convênio entrará em vigor na data de 
sua assinatura e será vigente até a data de 31 de março de 
2015, podendo ser objeto de aditivo mediante justificado inte-
resse público, por outras razões que a administração venha 
entender oportuna e conveniente, respeitada a legislação perti-
nente. DATA: Fortaleza, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: 
Joaquim Aristides de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DA EDUCAÇÃO, RESPONDENDO. DIRETOR(A) E PRESI-
DENTE DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL 
PROFESSORA MARIA GONDIM DOS SANTOS. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 91/2014 - PMDE - 
NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊNCIA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ESCOLA MU-
NICIPAL Maria Alice, DISTRITO DE EDUCAÇÃO 2, ATRAVÉS 
DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR E DIRETOR(A) 
ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio tem por objeto 
a execução de ações do Programa de Manutenção e Desen-
volvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo princípio Constitu-
cional que garante a todos o direito à Educação. O programa 
tem por objetivo fornecer o necessário suporte a todas as Uni-
dades de Educação Básica do Sistema Público Municipal de 
Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações pertinentes à 
manutenção e desenvolvimento do ensino, a serem realizadas 
mediante uma prática de gestão democrática e com participa-
ção de toda a comunidade escolar no processo de identificação 
de necessidades, priorização de gastos / investimentos e na 
execução transparente dos recursos financeiros transferidos às 
escolas através de seus Conselhos Escolares. SUBCLÁUSULA 
ÚNICA: Integram este Convênio, dele fazendo parte como se 
transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: Anexo Único: 
Orientações para prestação de contas dos recursos – PMDE 
2014 (elaborada pela Célula de Prestação de Contas da SME). 
DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se o presente Con-
vênio nas disposições contidas: nos arts. 34. VII, e 70. parágra-
fo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, §3º; 213; 214, III; 
ADCT. 61, da Constituição da República; nos arts. 15, 70 e 71 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394, 
de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, §2º e 84 da Lei  
4320/64, referente às Normas Gerais de Direito Financeiro para 
Elaboração e Controle dos Orçamentos e Balanços da União, 
dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; no art. 6º da 
Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Executivo a conceder apoio 
financeiro aos municípios que instituírem programas de garan-
tia de renda mínima associadas a ações sócio-educativas; no 
art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 10 de Janeiro de 
2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, de 18 de agosto 
de 2011 que estabelece normas relativas às transferências de 
recursos do Município, mediante convênio, e dá outras provi-
dências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as obrigações acessó-
rias das Unidades Executoras referentes à implantação do 

Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras providências; 
na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 1996 que dis-
põe sobre a criação do Conselho Escolar nas escolas públicas 
municipais de Fortaleza e dá outras providências; no Decreto 
Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 que delega com-
petência aos Conselhos Escolares/Unidades Executoras, na 
forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, da Procuradoria 
Geral do Município que fala sobre a transferência de recursos 
financeiros para escolas municipais, descentralização de ges-
tão, convergência com preceitos constitucionais e possibilida-
des; Portaria nº 448 da Secretaria do Tesouro Nacional, de 13 
de Setembro de 2002 que divulga o detalhamento das nature-
zas de despesas; Processo nºs 3447 e 3429/2002 – PGM – 
Procuradoria Geral do Município/Parecer nº 49/2002 – Trata da 
não necessidade dos Conselhos Escolares realizarem licitação 
pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei de Licitações e Contra-
tos na Administração Pública, Lei nº 13.019 de 31 de julho de 
2014  e Parecer Único nº 930/2014 – COJUR/SME. DA DOTA-
ÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução 
deste Termo correrão à conta do orçamento da SME, de acordo 
com a dotação orçamentária a seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 
 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                        
R$ 38.768,00 (Trinta e oito mil, Setecentos e sessenta e oito 
reais), a serem repassados pela SME através de duas parce-
las, destinados as despesas de custeio, priorizando aquelas 
destinadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VI-
GÊNCIA: O presente Convênio entrará em vigor na data de sua 
assinatura e será vigente até a data de 31 de março de 2015, 
podendo ser objeto de aditivo mediante justificado interesse 
público, por outras razões que a administração venha entender 
oportuna e conveniente, respeitada a legislação pertinente. 
DATA: Fortaleza, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim 
Aristides de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDU-
CAÇÃO, RESPONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO 
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA 
ALICE. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 92/2014 - PMDE - 
NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊNCIA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ESCOLA MU-
NICIPAL José Dias Macedo, DISTRITO DE EDUCAÇÃO 2, 
ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR E DIRE-
TOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio tem 
por objeto a execução de ações do Programa de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo princípio 
Constitucional que garante a todos o direito à Educação. O 
programa tem por objetivo fornecer o necessário suporte a 
todas as Unidades de Educação Básica do Sistema Público 
Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações 
pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, a 
serem realizadas mediante uma prática de gestão democrática 
e com participação de toda a comunidade escolar no processo 
de identificação de necessidades, priorização de gastos / inves-
timentos e na execução transparente dos recursos financeiros 
transferidos às escolas através de seus Conselhos Escolares. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele fazendo 
parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: 
Anexo Único: Orientações para prestação de contas dos recur-
sos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Prestação de 
Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se 
o presente Convênio nas disposições contidas: nos arts. 34. 
VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, 
§3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da República; nos 
arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, 
§2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Gerais de Direito 
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Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Ba-
lanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituírem 
programas de garantia de renda mínima associadas a ações 
sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 
10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, 
de 18 de agosto de 2011 que estabelece normas relativas às 
transferências de recursos do Município, mediante convênio, e 
dá outras providências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as 
obrigações acessórias das Unidades Executoras referentes à 
implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras 
providências; na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 
1996 que dispõe sobre a criação do Conselho Escolar nas 
escolas públicas municipais de Fortaleza e dá outras providên-
cias; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 
que delega competência aos Conselhos Escolares/Unidades 
Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, 
da Procuradoria Geral do Município que fala sobre a transfe-
rência de recursos financeiros para escolas municipais, des-
centralização de gestão, convergência com preceitos constitu-
cionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria do Te-
souro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 
 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                  
R$ 12.240,00 (Doze mil, Duzentos e quarenta reais), a serem 
repassados pela SME através de duas parcelas, destinados as 
despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas às ativi-
dades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente 
Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e será 
vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser objeto 
de aditivo mediante justificado interesse público, por outras 
razões que a administração venha entender oportuna e conve-
niente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortaleza, 01 
de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oli-
veira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DIAS MACEDO. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 93/2014 - PMDE - 
NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊNCIA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ESCOLA MU-
NICIPAL Alvorada, DISTRITO DE EDUCAÇÃO 2, ATRAVÉS 
DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR E DIRETOR(A) 
ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio tem por objeto 
a execução de ações do Programa de Manutenção e Desen-
volvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo princípio Constitu-
cional que garante a todos o direito à Educação. O programa 
tem por objetivo fornecer o necessário suporte a todas as Uni-
dades de Educação Básica do Sistema Público Municipal de 
Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações pertinentes à 
manutenção e desenvolvimento do ensino, a serem realizadas 
mediante uma prática de gestão democrática e com participa-
ção de toda a comunidade escolar no processo de identificação 
de necessidades, priorização de gastos / investimentos e na 
execução transparente dos recursos financeiros transferidos às 
escolas através de seus Conselhos Escolares. SUBCLÁUSULA 

ÚNICA: Integram este Convênio, dele fazendo parte como se 
transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: Anexo Único: 
Orientações para prestação de contas dos recursos – PMDE 
2014 (elaborada pela Célula de Prestação de Contas da SME). 
DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se o presente Con-
vênio nas disposições contidas: nos arts. 34. VII, e 70. parágra-
fo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, §3º; 213; 214, III; 
ADCT. 61, da Constituição da República; nos arts. 15, 70 e 71 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394, 
de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, §2º e 84 da Lei  
4320/64, referente às Normas Gerais de Direito Financeiro para 
Elaboração e Controle dos Orçamentos e Balanços da União, 
dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; no art. 6º da 
Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Executivo a conceder apoio 
financeiro aos municípios que instituírem programas de garan-
tia de renda mínima associadas a ações sócio-educativas; no 
art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 10 de Janeiro de 
2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, de 18 de agosto 
de 2011 que estabelece normas relativas às transferências de 
recursos do Município, mediante convênio, e dá outras provi-
dências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as obrigações acessó-
rias das Unidades Executoras referentes à implantação do 
Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras providências; 
na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 1996 que dis-
põe sobre a criação do Conselho Escolar nas escolas públicas 
municipais de Fortaleza e dá outras providências; no Decreto 
Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 que delega com-
petência aos Conselhos Escolares/Unidades Executoras, na 
forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, da Procuradoria 
Geral do Município que fala sobre a transferência de recursos 
financeiros para escolas municipais, descentralização de ges-
tão, convergência com preceitos constitucionais e possibilida-
des; Portaria nº 448 da Secretaria do Tesouro Nacional, de 13 
de Setembro de 2002 que divulga o detalhamento das nature-
zas de despesas; Processo nºs 3447 e 3429/2002 – PGM – 
Procuradoria Geral do Município/Parecer nº 49/2002 – Trata da 
não necessidade dos Conselhos Escolares realizarem licitação 
pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei de Licitações e Contra-
tos na Administração Pública, Lei nº 13.019 de 31 de julho de 
2014  e Parecer Único nº 930/2014 – COJUR/SME. DA DOTA-
ÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução 
deste Termo correrão à conta do orçamento da SME, de acordo 
com a dotação orçamentária a seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                     
R$ 24.668,00 (Vinte e quatro mil, Seiscentos e sessenta e oito 
reais), a serem repassados pela SME através de duas parce-
las, destinados as despesas de custeio, priorizando aquelas 
destinadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VI-
GÊNCIA: O presente Convênio entrará em vigor na data de sua 
assinatura e será vigente até a data de 31 de março de 2015, 
podendo ser objeto de aditivo mediante justificado interesse 
público, por outras razões que a administração venha entender 
oportuna e conveniente, respeitada a legislação pertinente. 
DATA: Fortaleza, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim 
Aristides de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDU-
CAÇÃO, RESPONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO 
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL 
ALVORADA. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 94/2014 - PMDE - 
NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊNCIA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ESCOLA MU-
NICIPAL Eleazar de Carvalho, DISTRITO DE EDUCAÇÃO 2, 
ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR E DIRE-
TOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio tem 
por objeto a execução de ações do Programa de Manutenção e 
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Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo princípio 
Constitucional que garante a todos o direito à Educação. O 
programa tem por objetivo fornecer o necessário suporte a 
todas as Unidades de Educação Básica do Sistema Público 
Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações 
pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, a 
serem realizadas mediante uma prática de gestão democrática 
e com participação de toda a comunidade escolar no processo 
de identificação de necessidades, priorização de gastos / inves-
timentos e na execução transparente dos recursos financeiros 
transferidos às escolas através de seus Conselhos Escolares. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele fazendo 
parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: 
Anexo Único: Orientações para prestação de contas dos recur-
sos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Prestação de 
Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se 
o presente Convênio nas disposições contidas: nos arts. 34. 
VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, 
§3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da República; nos 
arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, 
§2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Gerais de Direito 
Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Ba-
lanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituírem 
programas de garantia de renda mínima associadas a ações 
sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 
10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, 
de 18 de agosto de 2011 que estabelece normas relativas às 
transferências de recursos do Município, mediante convênio, e 
dá outras providências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as 
obrigações acessórias das Unidades Executoras referentes à 
implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras 
providências; na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 
1996 que dispõe sobre a criação do Conselho Escolar nas 
escolas públicas municipais de Fortaleza e dá outras providên-
cias; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 
que delega competência aos Conselhos Escolares/Unidades 
Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, 
da Procuradoria Geral do Município que fala sobre a transfe-
rência de recursos financeiros para escolas municipais, des-
centralização de gestão, convergência com preceitos constitu-
cionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria do Te-
souro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                    
R$ 11.376,00 (Onze mil, Trezentos e setenta e seis reais), a 
serem repassados pela SME através de duas parcelas, desti-
nados as despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas 
às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O pre-
sente Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e 
será vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser 
objeto de aditivo mediante justificado interesse público, por 
outras razões que a administração venha entender oportuna e 
conveniente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortale-
za, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de 
Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 

ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELEAZAR DE 
CARVALHO. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 95/2014 - PMDE - 
NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊNCIA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ESCOLA MU-
NICIPAL Professora Josefina Parente de Araújo, DISTRITO DE 
EDUCAÇÃO 2, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO 
ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presen-
te Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pauta-
do pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: Anexo Único: Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam              
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R$ 14.592,00 (Quatorze mil, Quinhentos e noventa e dois re-
ais), a serem repassados pela SME através de duas parcelas, 
destinados as despesas de custeio, priorizando aquelas desti-
nadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 
O presente Convênio entrará em vigor na data de sua assinatu-
ra e será vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo 
ser objeto de aditivo mediante justificado interesse público, por 
outras razões que a administração venha entender oportuna e 
conveniente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortale-
za, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de 
Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA 
JOSEFINA PARENTE DE ARAÚJO. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 96/2014 - PMDE - 
NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊNCIA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ESCOLA MU-
NICIPAL Irmã Simas, DISTRITO DE EDUCAÇÃO 2, ATRAVÉS 
DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR E DIRETOR(A) 
ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio tem por objeto 
a execução de ações do Programa de Manutenção e Desen-
volvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo princípio Constitu-
cional que garante a todos o direito à Educação. O programa 
tem por objetivo fornecer o necessário suporte a todas as Uni-
dades de Educação Básica do Sistema Público Municipal de 
Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações pertinentes à 
manutenção e desenvolvimento do ensino, a serem realizadas 
mediante uma prática de gestão democrática e com participa-
ção de toda a comunidade escolar no processo de identificação 
de necessidades, priorização de gastos / investimentos e na 
execução transparente dos recursos financeiros transferidos às 
escolas através de seus Conselhos Escolares. SUBCLÁUSULA 
ÚNICA: Integram este Convênio, dele fazendo parte como se 
transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: Anexo Único: 
Orientações para prestação de contas dos recursos – PMDE 
2014 (elaborada pela Célula de Prestação de Contas da SME). 
DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se o presente Con-
vênio nas disposições contidas: nos arts. 34. VII, e 70. parágra-
fo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, §3º; 213; 214, III; 
ADCT. 61, da Constituição da República; nos arts. 15, 70 e 71 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394, 
de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, §2º e 84 da Lei  
4320/64, referente às Normas Gerais de Direito Financeiro para 
Elaboração e Controle dos Orçamentos e Balanços da União, 
dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; no art. 6º da 
Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Executivo a conceder apoio 
financeiro aos municípios que instituírem programas de garan-
tia de renda mínima associadas a ações sócio-educativas; no 
art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 10 de Janeiro de 
2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, de 18 de agosto 
de 2011 que estabelece normas relativas às transferências de 
recursos do Município, mediante convênio, e dá outras provi-
dências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as obrigações acessó-
rias das Unidades Executoras referentes à implantação do 
Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras providências; 
na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 1996 que dis-
põe sobre a criação do Conselho Escolar nas escolas públicas 
municipais de Fortaleza e dá outras providências; no Decreto 
Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 que delega com-
petência aos Conselhos Escolares/Unidades Executoras, na 
forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, da Procuradoria 
Geral do Município que fala sobre a transferência de recursos 
financeiros para escolas municipais, descentralização de ges-
tão, convergência com preceitos constitucionais e possibilida-
des; Portaria nº 448 da Secretaria do Tesouro Nacional, de 13 
de Setembro de 2002 que divulga o detalhamento das nature-
zas de despesas; Processo nºs 3447 e 3429/2002 – PGM – 
Procuradoria Geral do Município/Parecer nº 49/2002 – Trata da 
não necessidade dos Conselhos Escolares realizarem licitação 
pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei de Licitações e Contra-
tos na Administração Pública, Lei nº 13.019 de 31 de julho de 

2014  e Parecer Único nº 930/2014 – COJUR/SME. DA DOTA-
ÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução 
deste Termo correrão à conta do orçamento da SME, de acordo 
com a dotação orçamentária a seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 
 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                    
R$ 36.432,00 (Trinta e seis mil, Quatrocentos e trinta e dois 
reais), a serem repassados pela SME através de duas parce-
las, destinados as despesas de custeio, priorizando aquelas 
destinadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VI-
GÊNCIA: O presente Convênio entrará em vigor na data de sua 
assinatura e será vigente até a data de 31 de março de 2015, 
podendo ser objeto de aditivo mediante justificado interesse 
público, por outras razões que a administração venha entender 
oportuna e conveniente, respeitada a legislação pertinente. 
DATA: Fortaleza, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim 
Aristides de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDU-
CAÇÃO, RESPONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO 
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ 
SIMAS. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 97/2014 - PMDE - 
NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊNCIA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ESCOLA MU-
NICIPAL Professor Luís Costa, DISTRITO DE EDUCAÇÃO 2, 
ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR E DIRE-
TOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio tem 
por objeto a execução de ações do Programa de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo princípio 
Constitucional que garante a todos o direito à Educação. O 
programa tem por objetivo fornecer o necessário suporte a 
todas as Unidades de Educação Básica do Sistema Público 
Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações 
pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, a 
serem realizadas mediante uma prática de gestão democrática 
e com participação de toda a comunidade escolar no processo 
de identificação de necessidades, priorização de gastos / inves-
timentos e na execução transparente dos recursos financeiros 
transferidos às escolas através de seus Conselhos Escolares. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele fazendo 
parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: 
Anexo Único: Orientações para prestação de contas dos recur-
sos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Prestação de 
Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se 
o presente Convênio nas disposições contidas: nos arts. 34. 
VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, 
§3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da República; nos 
arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, 
§2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Gerais de Direito 
Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Ba-
lanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituírem 
programas de garantia de renda mínima associadas a ações 
sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 
10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, 
de 18 de agosto de 2011 que estabelece normas relativas às 
transferências de recursos do Município, mediante convênio, e 
dá outras providências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as 
obrigações acessórias das Unidades Executoras referentes à 
implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras 
providências; na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 
1996 que dispõe sobre a criação do Conselho Escolar nas 
escolas públicas municipais de Fortaleza e dá outras providên-
cias; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 
que delega competência aos Conselhos Escolares/Unidades 
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Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, 
da Procuradoria Geral do Município que fala sobre a transfe-
rência de recursos financeiros para escolas municipais, des-
centralização de gestão, convergência com preceitos constitu-
cionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria do Te-
souro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir: 
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 
0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                  
R$ 48.144,00 (Quarenta e oito mil, Cento e quarenta e quatro 
reais), a serem repassados pela SME através de duas parce-
las, destinados as despesas de custeio, priorizando aquelas 
destinadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VI-
GÊNCIA: O presente Convênio entrará em vigor na data de sua 
assinatura e será vigente até a data de 31 de março de 2015, 
podendo ser objeto de aditivo mediante justificado interesse 
público, por outras razões que a administração venha entender 
oportuna e conveniente, respeitada a legislação pertinente. 
DATA: Fortaleza, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim 
Aristides de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDU-
CAÇÃO, RESPONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO 
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRO-
FESSOR LUÍS COSTA. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 98/2014 - PMDE - 
NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊNCIA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ESCOLA MU-
NICIPAL Dom Aloísio Lorscheider, DISTRITO DE EDUCAÇÃO 
2, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR E 
DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio 
tem por objeto a execução de ações do Programa de Manuten-
ção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo prin-
cípio Constitucional que garante a todos o direito à Educação. 
O programa tem por objetivo fornecer o necessário suporte a 
todas as Unidades de Educação Básica do Sistema Público 
Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações 
pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, a 
serem realizadas mediante uma prática de gestão democrática 
e com participação de toda a comunidade escolar no processo 
de identificação de necessidades, priorização de gastos / inves-
timentos e na execução transparente dos recursos financeiros 
transferidos às escolas através de seus Conselhos Escolares. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele fazendo 
parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: 
Anexo Único: Orientações para prestação de contas dos recur-
sos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Prestação de 
Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se 
o presente Convênio nas disposições contidas: nos arts. 34. 
VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, 
§3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da República; nos 
arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, 
§2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Gerais de Direito 
Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Ba-
lanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituírem 
programas de garantia de renda mínima associadas a ações 

sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 
10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, 
de 18 de agosto de 2011 que estabelece normas relativas às 
transferências de recursos do Município, mediante convênio, e 
dá outras providências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as 
obrigações acessórias das Unidades Executoras referentes à 
implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras 
providências; na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 
1996 que dispõe sobre a criação do Conselho Escolar nas 
escolas públicas municipais de Fortaleza e dá outras providên-
cias; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 
que delega competência aos Conselhos Escolares/Unidades 
Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, 
da Procuradoria Geral do Município que fala sobre a transfe-
rência de recursos financeiros para escolas municipais, des-
centralização de gestão, convergência com preceitos constitu-
cionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria do Te-
souro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 
 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                  
R$ 56.916,00 (Cinquenta e seis mil, Novecentos e dezesseis 
reais), a serem repassados pela SME através de duas parce-
las, destinados as despesas de custeio, priorizando aquelas 
destinadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VI-
GÊNCIA: O presente Convênio entrará em vigor na data de sua 
assinatura e será vigente até a data de 31 de março de 2015, 
podendo ser objeto de aditivo mediante justificado interesse 
público, por outras razões que a administração venha entender 
oportuna e conveniente, respeitada a legislação pertinente. 
DATA: Fortaleza, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim 
Aristides de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDU-
CAÇÃO, RESPONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO 
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOM 
ALOÍSIO LORSCHEIDER. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 99/2014 - PMDE - 
NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊNCIA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ESCOLA MU-
NICIPAL Yolanda Queiroz, DISTRITO DE EDUCAÇÃO 2, A-
TRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR E DIRE-
TOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio tem 
por objeto a execução de ações do Programa de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo princípio 
Constitucional que garante a todos o direito à Educação. O 
programa tem por objetivo fornecer o necessário suporte a 
todas as Unidades de Educação Básica do Sistema Público 
Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações 
pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, a 
serem realizadas mediante uma prática de gestão democrática 
e com participação de toda a comunidade escolar no processo 
de identificação de necessidades, priorização de gastos / inves-
timentos e na execução transparente dos recursos financeiros 
transferidos às escolas através de seus Conselhos Escolares. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele fazendo 
parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: 
Anexo Único: Orientações para prestação de contas dos recur-
sos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Prestação de 
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Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se 
o presente Convênio nas disposições contidas: nos arts. 34. 
VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, 
§3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da República; nos 
arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, 
§2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Gerais de Direito 
Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Ba-
lanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituírem 
programas de garantia de renda mínima associadas a ações 
sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 
10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, 
de 18 de agosto de 2011 que estabelece normas relativas às 
transferências de recursos do Município, mediante convênio, e 
dá outras providências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as 
obrigações acessórias das Unidades Executoras referentes à 
implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras 
providências; na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 
1996 que dispõe sobre a criação do Conselho Escolar nas 
escolas públicas municipais de Fortaleza e dá outras providên-
cias; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 
que delega competência aos Conselhos Escolares/Unidades 
Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, 
da Procuradoria Geral do Município que fala sobre a transfe-
rência de recursos financeiros para escolas municipais, des-
centralização de gestão, convergência com preceitos constitu-
cionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria do Te-
souro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 
 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                     
R$ 17.616,00 (Dezessete mil, Seiscentos e dezesseis reais), a 
serem repassados pela SME através de duas parcelas, desti-
nados as despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas 
às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O pre-
sente Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e 
será vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser 
objeto de aditivo mediante justificado interesse público, por 
outras razões que a administração venha entender oportuna e 
conveniente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortale-
za, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de 
Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL YOLANDA QUEIROZ. 

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 100/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Maria de Lourdes, DISTRITO DE EDUCA-
ÇÃO 2, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR 
E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio 
tem por objeto a execução de ações do Programa de Manuten-
ção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo prin-
cípio Constitucional que garante a todos o direito à Educação. 
O programa tem por objetivo fornecer o necessário suporte a 
todas as Unidades de Educação Básica do Sistema Público 

Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações 
pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, a 
serem realizadas mediante uma prática de gestão democrática 
e com participação de toda a comunidade escolar no processo 
de identificação de necessidades, priorização de gastos / inves-
timentos e na execução transparente dos recursos financeiros 
transferidos às escolas através de seus Conselhos Escolares. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele fazendo 
parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: 
Anexo Único: Orientações para prestação de contas dos recur-
sos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Prestação de 
Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se 
o presente Convênio nas disposições contidas: nos arts. 34. 
VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, 
§3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da República; nos 
arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, 
§2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Gerais de Direito 
Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Ba-
lanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituírem 
programas de garantia de renda mínima associadas a ações 
sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 
10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, 
de 18 de agosto de 2011 que estabelece normas relativas às 
transferências de recursos do Município, mediante convênio, e 
dá outras providências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as 
obrigações acessórias das Unidades Executoras referentes à 
implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras 
providências; na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 
1996 que dispõe sobre a criação do Conselho Escolar nas 
escolas públicas municipais de Fortaleza e dá outras providên-
cias; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 
que delega competência aos Conselhos Escolares/Unidades 
Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, 
da Procuradoria Geral do Município que fala sobre a transfe-
rência de recursos financeiros para escolas municipais, des-
centralização de gestão, convergência com preceitos constitu-
cionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria do Te-
souro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 
0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                   
R$ 14.448,00 (Quatorze mil, Quatrocentos e quarenta e oito 
reais), a serem repassados pela SME através de duas parce-
las, destinados as despesas de custeio, priorizando aquelas 
destinadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VI-
GÊNCIA: O presente Convênio entrará em vigor na data de sua 
assinatura e será vigente até a data de 31 de março de 2015, 
podendo ser objeto de aditivo mediante justificado interesse 
público, por outras razões que a administração venha entender 
oportuna e conveniente, respeitada a legislação pertinente. 
DATA: Fortaleza, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim 
Aristides de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDU-
CAÇÃO, RESPONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO 
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE 
LOURDES. 

*** *** *** 
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 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 101/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Godofredo de Castro Filho, DISTRITO DE 
EDUCAÇÃO 2, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO 
ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presen-
te Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pauta-
do pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: Anexo Único: Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  

 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 
0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                   
R$ 48.960,00 (Quarenta e oito mil, Novecentos e sessenta 
reais), a serem repassados pela SME através de duas parce-
las, destinados as despesas de custeio, priorizando aquelas 

destinadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VI-
GÊNCIA: O presente Convênio entrará em vigor na data de sua 
assinatura e será vigente até a data de 31 de março de 2015, 
podendo ser objeto de aditivo mediante justificado interesse 
público, por outras razões que a administração venha entender 
oportuna e conveniente, respeitada a legislação pertinente. 
DATA: Fortaleza, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim 
Aristides de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDU-
CAÇÃO, RESPONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO 
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GODO-
FREDO DE CASTRO FILHO. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 102/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL João Paulo II, DISTRITO DE EDUCAÇÃO 5, 
ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR E DIRE-
TOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio tem 
por objeto a execução de ações do Programa de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo princípio 
Constitucional que garante a todos o direito à Educação. O 
programa tem por objetivo fornecer o necessário suporte a 
todas as Unidades de Educação Básica do Sistema Público 
Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações 
pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, a 
serem realizadas mediante uma prática de gestão democrática 
e com participação de toda a comunidade escolar no processo 
de identificação de necessidades, priorização de gastos / inves-
timentos e na execução transparente dos recursos financeiros 
transferidos às escolas através de seus Conselhos Escolares. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele fazendo 
parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: 
Anexo Único: Orientações para prestação de contas dos recur-
sos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Prestação de 
Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se 
o presente Convênio nas disposições contidas: nos arts. 34. 
VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, 
§3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da República; nos 
arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, 
§2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Gerais de Direito 
Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Ba-
lanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituírem 
programas de garantia de renda mínima associadas a ações 
sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 
10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, 
de 18 de agosto de 2011 que estabelece normas relativas às 
transferências de recursos do Município, mediante convênio, e 
dá outras providências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as 
obrigações acessórias das Unidades Executoras referentes à 
implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras 
providências; na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 
1996 que dispõe sobre a criação do Conselho Escolar nas 
escolas públicas municipais de Fortaleza e dá outras providên-
cias; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 
que delega competência aos Conselhos Escolares/Unidades 
Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, 
da Procuradoria Geral do Município que fala sobre a transfe-
rência de recursos financeiros para escolas municipais, des-
centralização de gestão, convergência com preceitos constitu-
cionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria do Te-
souro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
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COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 
 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                      
R$ 26.352,00 (Vinte e seis mil, Trezentos e cinquenta e dois 
reais), a serem repassados pela SME através de duas parce-
las, destinados as despesas de custeio, priorizando aquelas 
destinadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VI-
GÊNCIA: O presente Convênio entrará em vigor na data de sua 
assinatura e será vigente até a data de 31 de março de 2015, 
podendo ser objeto de aditivo mediante justificado interesse 
público, por outras razões que a administração venha entender 
oportuna e conveniente, respeitada a legislação pertinente. 
DATA: Fortaleza, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim 
Aristides de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDU-
CAÇÃO, RESPONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO 
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO 
PAULO II. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 103/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Professora Vânia Maria Neves Facó Barros, 
DISTRITO DE EDUCAÇÃO 4, ATRAVÉS DO RESPECTIVO 
CONSELHO ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJE-
TO: O presente Convênio tem por objeto a execução de ações 
do Programa de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – 
PMDE, pautado pelo princípio Constitucional que garante a 
todos o direito à Educação. O programa tem por objetivo forne-
cer o necessário suporte a todas as Unidades de Educação 
Básica do Sistema Público Municipal de Ensino de Fortaleza, 
com a promoção de ações pertinentes à manutenção e desen-
volvimento do ensino, a serem realizadas mediante uma prática 
de gestão democrática e com participação de toda a comuni-
dade escolar no processo de identificação de necessidades, 
priorização de gastos / investimentos e na execução transpa-
rente dos recursos financeiros transferidos às escolas através 
de seus Conselhos Escolares. SUBCLÁUSULA ÚNICA: Inte-
gram este Convênio, dele fazendo parte como se transcritos 
em seu corpo, os seguintes anexos: Anexo Único: Orientações 
para prestação de contas dos recursos – PMDE 2014 (elabora-
da pela Célula de Prestação de Contas da SME). DO FUNDA-
MENTO LEGAL: Fundamenta-se o presente Convênio nas 
disposições contidas: nos arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 
74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, 
da Constituição da República; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394, de 20 de-
zembro de 1996; nos artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, 
referente às Normas Gerais de Direito Financeiro para Elabora-
ção e Controle dos Orçamentos e Balanços da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 
9533/97, que Autoriza o Poder Executivo a conceder apoio 
financeiro aos municípios que instituírem programas de garan-
tia de renda mínima associadas a ações sócio-educativas; no 
art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 10 de Janeiro de 
2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, de 18 de agosto 
de 2011 que estabelece normas relativas às transferências de 
recursos do Município, mediante convênio, e dá outras provi-
dências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as obrigações acessó-
rias das Unidades Executoras referentes à implantação do 
Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras providências; 
na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 1996 que dis-
põe sobre a criação do Conselho Escolar nas escolas públicas 
municipais de Fortaleza e dá outras providências; no Decreto 
Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 que delega com-

petência aos Conselhos Escolares/Unidades Executoras, na 
forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, da Procuradoria 
Geral do Município que fala sobre a transferência de recursos 
financeiros para escolas municipais, descentralização de ges-
tão, convergência com preceitos constitucionais e possibilida-
des; Portaria nº 448 da Secretaria do Tesouro Nacional, de 13 
de Setembro de 2002 que divulga o detalhamento das nature-
zas de despesas; Processo nºs 3447 e 3429/2002 – PGM – 
Procuradoria Geral do Município/Parecer nº 49/2002 – Trata da 
não necessidade dos Conselhos Escolares realizarem licitação 
pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei de Licitações e Contra-
tos na Administração Pública, Lei nº 13.019 de 31 de julho de 
2014  e Parecer Único nº 930/2014 – COJUR/SME. DA DOTA-
ÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução 
deste Termo correrão à conta do orçamento da SME, de acordo 
com a dotação orçamentária a seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 
 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                       
R$ 10.224,00 (Dez mil, Duzentos e vinte e quatro reais), a 
serem repassados pela SME através de duas parcelas, desti-
nados as despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas 
às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O pre-
sente Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e 
será vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser 
objeto de aditivo mediante justificado interesse público, por 
outras razões que a administração venha entender oportuna e 
conveniente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortale-
za, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de 
Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA VÂNIA 
MARIA NEVES FACÓ BARROS. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 104/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Diogo Vital de Siqueira, DISTRITO DE E-
DUCAÇÃO 4, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ES-
COLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente 
Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado 
pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: Anexo Único: Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
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adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 
 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                      
R$ 19.824,00 (Dezenove mil, Oitocentos e vinte e quatro reais), 
a serem repassados pela SME através de duas parcelas, desti-
nados as despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas 
às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O pre-
sente Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e 
será vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser 
objeto de aditivo mediante justificado interesse público, por 
outras razões que a administração venha entender oportuna e 
conveniente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortale-
za, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de 
Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DIOGO VITAL DE 
SIQUEIRA. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 105/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Projeto Nascente, DISTRITO DE EDUCA-
ÇÃO 4, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR 
E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio 
tem por objeto a execução de ações do Programa de Manuten-
ção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo prin-
cípio Constitucional que garante a todos o direito à Educação. 
O programa tem por objetivo fornecer o necessário suporte a 
todas as Unidades de Educação Básica do Sistema Público 
Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações 
pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, a 
serem realizadas mediante uma prática de gestão democrática 
e com participação de toda a comunidade escolar no processo 
de identificação de necessidades, priorização de gastos / inves-
timentos e na execução transparente dos recursos financeiros 
transferidos às escolas através de seus Conselhos Escolares. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele fazendo 
parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: 
Anexo Único: Orientações para prestação de contas dos recur-
sos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Prestação de 

Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se 
o presente Convênio nas disposições contidas: nos arts. 34. 
VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, 
§3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da República; nos 
arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, 
§2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Gerais de Direito 
Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Ba-
lanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituírem 
programas de garantia de renda mínima associadas a ações 
sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 
10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, 
de 18 de agosto de 2011 que estabelece normas relativas às 
transferências de recursos do Município, mediante convênio, e 
dá outras providências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as 
obrigações acessórias das Unidades Executoras referentes à 
implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras 
providências; na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 
1996 que dispõe sobre a criação do Conselho Escolar nas 
escolas públicas municipais de Fortaleza e dá outras providên-
cias; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 
que delega competência aos Conselhos Escolares/Unidades 
Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, 
da Procuradoria Geral do Município que fala sobre a transfe-
rência de recursos financeiros para escolas municipais, des-
centralização de gestão, convergência com preceitos constitu-
cionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria do Te-
souro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                    
R$ 62.84,00 (Sessenta e dois mil, Oitenta e Quatro reais), a 
serem repassados pela SME através de duas parcelas, desti-
nados as despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas 
às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O pre-
sente Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e 
será vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser 
objeto de aditivo mediante justificado interesse público, por 
outras razões que a administração venha entender oportuna e 
conveniente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortale-
za, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de 
Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROJETO NASCENTE. 

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 106/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL João Mendes de Andrade, DISTRITO DE 
EDUCAÇÃO 5, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO 
ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presen-
te Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pauta-
do pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
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suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: Anexo Único: Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 
0.105 

DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                     
R$ 58.880,00 (Cinquenta e oito mil, Oitocentos e oitenta reais), 
a serem repassados pela SME através de duas parcelas, desti-
nados as despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas 
às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O pre-
sente Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e 
será vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser 
objeto de aditivo mediante justificado interesse público, por 
outras razões que a administração venha entender oportuna e 
conveniente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortale-
za, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de 
Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MENDES DE 
ANDRADE. 

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 107/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Professor José Maria Moreira Campos, 
DISTRITO DE EDUCAÇÃO 5, ATRAVÉS DO RESPECTIVO 
CONSELHO ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJE-
TO: O presente Convênio tem por objeto a execução de ações 
do Programa de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – 
PMDE, pautado pelo princípio Constitucional que garante a 
todos o direito à Educação. O programa tem por objetivo forne-
cer o necessário suporte a todas as Unidades de Educação 
Básica do Sistema Público Municipal de Ensino de Fortaleza, 
com a promoção de ações pertinentes à manutenção e desen-
volvimento do ensino, a serem realizadas mediante uma prática 
de gestão democrática e com participação de toda a comuni-
dade escolar no processo de identificação de necessidades, 
priorização de gastos / investimentos e na execução transpa-
rente dos recursos financeiros transferidos às escolas através 
de seus Conselhos Escolares. SUBCLÁUSULA ÚNICA: Inte-
gram este Convênio, dele fazendo parte como se transcritos 
em seu corpo, os seguintes anexos: Anexo Único: Orientações 
para prestação de contas dos recursos – PMDE 2014 (elabora-
da pela Célula de Prestação de Contas da SME). DO FUNDA-
MENTO LEGAL: Fundamenta-se o presente Convênio nas 
disposições contidas: nos arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 
74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, 
da Constituição da República; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394, de 20 de-
zembro de 1996; nos artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, 
referente às Normas Gerais de Direito Financeiro para Elabora-
ção e Controle dos Orçamentos e Balanços da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 
9533/97, que Autoriza o Poder Executivo a conceder apoio 
financeiro aos municípios que instituírem programas de garan-
tia de renda mínima associadas a ações sócio-educativas; no 
art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 10 de Janeiro de 
2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, de 18 de agosto 
de 2011 que estabelece normas relativas às transferências de 
recursos do Município, mediante convênio, e dá outras provi-
dências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as obrigações acessó-
rias das Unidades Executoras referentes à implantação do 
Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras providências; 
na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 1996 que dis-
põe sobre a criação do Conselho Escolar nas escolas públicas 
municipais de Fortaleza e dá outras providências; no Decreto 
Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 que delega com-
petência aos Conselhos Escolares/Unidades Executoras, na 
forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, da Procuradoria 
Geral do Município que fala sobre a transferência de recursos 
financeiros para escolas municipais, descentralização de ges-
tão, convergência com preceitos constitucionais e possibilida-
des; Portaria nº 448 da Secretaria do Tesouro Nacional, de 13 
de Setembro de 2002 que divulga o detalhamento das nature-
zas de despesas; Processo nºs 3447 e 3429/2002 – PGM – 
Procuradoria Geral do Município/Parecer nº 49/2002 – Trata da 
não necessidade dos Conselhos Escolares realizarem licitação 
pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei de Licitações e Contra-
tos na Administração Pública, Lei nº 13.019 de 31 de julho de 
2014  e Parecer Único nº 930/2014 – COJUR/SME. DA DOTA-
ÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução 
deste Termo correrão à conta do orçamento da SME, de acordo 
com a dotação orçamentária a seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 
 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                     
R$ 45.744,00 (Quarenta e cinco mil, Setecentos e quarenta e 
quatro reais), a serem repassados pela SME através de duas 
parcelas, destinados as despesas de custeio, priorizando aque-
las destinadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE 
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VIGÊNCIA: O presente Convênio entrará em vigor na data de 
sua assinatura e será vigente até a data de 31 de março de 
2015, podendo ser objeto de aditivo mediante justificado inte-
resse público, por outras razões que a administração venha 
entender oportuna e conveniente, respeitada a legislação perti-
nente. DATA: Fortaleza, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: 
Joaquim Aristides de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DA EDUCAÇÃO, RESPONDENDO. DIRETOR(A) E PRESI-
DENTE DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL 
PROFESSOR JOSÉ MARIA MOREIRA CAMPOS. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 109/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Raimundo Moreira Sena, DISTRITO DE 
EDUCAÇÃO 5, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO 
ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presen-
te Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pauta-
do pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: Anexo Único: Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 

decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 
 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                
R$ 36.104,00 (Trinta e seis mil, Cento e quatro reais), a serem 
repassados pela SME através de duas parcelas, destinados as 
despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas às ativi-
dades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente 
Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e será 
vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser objeto 
de aditivo mediante justificado interesse público, por outras 
razões que a administração venha entender oportuna e conve-
niente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortaleza, 01 
de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oli-
veira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO MOREIRA 
SENA. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 110/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Nossa Senhora Aparecida, DISTRITO DE 
EDUCAÇÃO 2, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO 
ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presen-
te Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pauta-
do pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: Anexo Único: Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
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080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 
 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                  
R$ 20.760,00 (Vinte mil, Setecentos e sessenta reais), a serem 
repassados pela SME através de duas parcelas, destinados as 
despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas às ativi-
dades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente 
Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e será 
vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser objeto 
de aditivo mediante justificado interesse público, por outras 
razões que a administração venha entender oportuna e conve-
niente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortaleza, 01 
de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oli-
veira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA 
APARECIDA. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 111/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Frei Tito de Alencar Lima, DISTRITO DE 
EDUCAÇÃO 2, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO 
ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presen-
te Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pauta-
do pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: Anexo Único: Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 

Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 
 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                      
R$ 58.196,00 (Cinquenta e oito mil, Cento e noventa e seis 
reais), a serem repassados pela SME através de duas parce-
las, destinados as despesas de custeio, priorizando aquelas 
destinadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VI-
GÊNCIA: O presente Convênio entrará em vigor na data de sua 
assinatura e será vigente até a data de 31 de março de 2015, 
podendo ser objeto de aditivo mediante justificado interesse 
público, por outras razões que a administração venha entender 
oportuna e conveniente, respeitada a legislação pertinente. 
DATA: Fortaleza, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim 
Aristides de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDU-
CAÇÃO, RESPONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO 
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FREI TITO 
DE ALENCAR LIMA. 

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 112/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Professora Aldaci Barbosa, DISTRITO DE 
EDUCAÇÃO 2, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO 
ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presen-
te Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pauta-
do pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: Anexo Único: Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
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menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 
 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                       
R$ 43.488,00 (Quarenta e três mil, Quatrocentos e oitenta e 
oito reais), a serem repassados pela SME através de duas 
parcelas, destinados as despesas de custeio, priorizando aque-
las destinadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE 
VIGÊNCIA: O presente Convênio entrará em vigor na data de 
sua assinatura e será vigente até a data de 31 de março de 
2015, podendo ser objeto de aditivo mediante justificado inte-
resse público, por outras razões que a administração venha 
entender oportuna e conveniente, respeitada a legislação perti-
nente. DATA: Fortaleza, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: 
Joaquim Aristides de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DA EDUCAÇÃO, RESPONDENDO. DIRETOR(A) E PRESI-
DENTE DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL 
PROFESSORA ALDACI BARBOSA. 

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 113/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Professora Consuelo Amora, DISTRITO DE 
EDUCAÇÃO 2, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO 
ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presen-
te Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pauta-
do pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 

Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: Anexo Único: Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 
0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                  
R$ 31.680,00 (Trinta e um mil, Seiscentos e oitenta reais), a 
serem repassados pela SME através de duas parcelas, desti-
nados as despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas 
às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O pre-
sente Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e 
será vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser 
objeto de aditivo mediante justificado interesse público, por 
outras razões que a administração venha entender oportuna e 
conveniente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortale-
za, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: JOAQUIM ARISTIDES 
DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, 
RESPONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSE-
LHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA 
CONSUELO AMORA. 

*** *** *** 
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 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 114/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL São Vicente de Paulo, DISTRITO DE EDU-
CAÇÃO 2, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCO-
LAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente 
Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado 
pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: Anexo Único: Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 
 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                     
R$ 15.72,00 (Quinze mil, Setenta e dois reais), a serem repas-
sados pela SME através de duas parcelas, destinados as des-
pesas de custeio, priorizando aquelas destinadas às atividades 
pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente Convênio 

entrará em vigor na data de sua assinatura e será vigente até a 
data de 31 de março de 2015, podendo ser objeto de aditivo 
mediante justificado interesse público, por outras razões que a 
administração venha entender oportuna e conveniente, respei-
tada a legislação pertinente. DATA: Fortaleza, 01 de setembro 
de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira - SECRE-
TÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RESPONDENDO. DI-
RETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR DA 
ESCOLA MUNICIPAL SÃO VICENTE DE PAULO. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 115/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Ismael Pordeus, DISTRITO DE EDUCAÇÃO 
2, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR E 
DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio 
tem por objeto a execução de ações do Programa de Manuten-
ção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo prin-
cípio Constitucional que garante a todos o direito à Educação. 
O programa tem por objetivo fornecer o necessário suporte a 
todas as Unidades de Educação Básica do Sistema Público 
Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações 
pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, a 
serem realizadas mediante uma prática de gestão democrática 
e com participação de toda a comunidade escolar no processo 
de identificação de necessidades, priorização de gastos / inves-
timentos e na execução transparente dos recursos financeiros 
transferidos às escolas através de seus Conselhos Escolares. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele fazendo 
parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: 
Anexo Único: Orientações para prestação de contas dos recur-
sos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Prestação de 
Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se 
o presente Convênio nas disposições contidas: nos arts. 34. 
VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, 
§3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da República; nos 
arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, 
§2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Gerais de Direito 
Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Ba-
lanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituírem 
programas de garantia de renda mínima associadas a ações 
sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 
10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, 
de 18 de agosto de 2011 que estabelece normas relativas às 
transferências de recursos do Município, mediante convênio, e 
dá outras providências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as 
obrigações acessórias das Unidades Executoras referentes à 
implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras 
providências; na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 
1996 que dispõe sobre a criação do Conselho Escolar nas 
escolas públicas municipais de Fortaleza e dá outras providên-
cias; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 
que delega competência aos Conselhos Escolares/Unidades 
Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, 
da Procuradoria Geral do Município que fala sobre a transfe-
rência de recursos financeiros para escolas municipais, des-
centralização de gestão, convergência com preceitos constitu-
cionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria do Te-
souro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
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24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 
 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                    
R$ 43.152,00 (Quarenta e três mil, Cento e cinquenta e dois 
reais), a serem repassados pela SME através de duas parce-
las, destinados as despesas de custeio, priorizando aquelas 
destinadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VI-
GÊNCIA: O presente Convênio entrará em vigor na data de sua 
assinatura e será vigente até a data de 31 de março de 2015, 
podendo ser objeto de aditivo mediante justificado interesse 
público, por outras razões que a administração venha entender 
oportuna e conveniente, respeitada a legislação pertinente. 
DATA: Fortaleza, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim 
Aristides de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDU-
CAÇÃO, RESPONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO 
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ISMAEL 
PORDEUS. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 116/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Professor João Hippólyto de Azevedo e Sá, 
DISTRITO DE EDUCAÇÃO 2, ATRAVÉS DO RESPECTIVO 
CONSELHO ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJE-
TO: O presente Convênio tem por objeto a execução de ações 
do Programa de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – 
PMDE, pautado pelo princípio Constitucional que garante a 
todos o direito à Educação. O programa tem por objetivo forne-
cer o necessário suporte a todas as Unidades de Educação 
Básica do Sistema Público Municipal de Ensino de Fortaleza, 
com a promoção de ações pertinentes à manutenção e desen-
volvimento do ensino, a serem realizadas mediante uma prática 
de gestão democrática e com participação de toda a comuni-
dade escolar no processo de identificação de necessidades, 
priorização de gastos / investimentos e na execução transpa-
rente dos recursos financeiros transferidos às escolas através 
de seus Conselhos Escolares. SUBCLÁUSULA ÚNICA: Inte-
gram este Convênio, dele fazendo parte como se transcritos 
em seu corpo, os seguintes anexos: Anexo Único: Orientações 
para prestação de contas dos recursos – PMDE 2014 (elabora-
da pela Célula de Prestação de Contas da SME). DO FUNDA-
MENTO LEGAL: Fundamenta-se o presente Convênio nas 
disposições contidas: nos arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 
74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, 
da Constituição da República; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394, de 20 de-
zembro de 1996; nos artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, 
referente às Normas Gerais de Direito Financeiro para Elabora-
ção e Controle dos Orçamentos e Balanços da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 
9533/97, que Autoriza o Poder Executivo a conceder apoio 
financeiro aos municípios que instituírem programas de garan-
tia de renda mínima associadas a ações sócio-educativas; no 
art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 10 de Janeiro de 
2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, de 18 de agosto 
de 2011 que estabelece normas relativas às transferências de 
recursos do Município, mediante convênio, e dá outras provi-
dências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as obrigações acessó-
rias das Unidades Executoras referentes à implantação do 
Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras providências; 
na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 1996 que dis-
põe sobre a criação do Conselho Escolar nas escolas públicas 
municipais de Fortaleza e dá outras providências; no Decreto 
Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 que delega com-
petência aos Conselhos Escolares/Unidades Executoras, na 
forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, da Procuradoria 
Geral do Município que fala sobre a transferência de recursos 
financeiros para escolas municipais, descentralização de ges-
tão, convergência com preceitos constitucionais e possibilida-

des; Portaria nº 448 da Secretaria do Tesouro Nacional, de 13 
de Setembro de 2002 que divulga o detalhamento das nature-
zas de despesas; Processo nºs 3447 e 3429/2002 – PGM – 
Procuradoria Geral do Município/Parecer nº 49/2002 – Trata da 
não necessidade dos Conselhos Escolares realizarem licitação 
pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei de Licitações e Contra-
tos na Administração Pública, Lei nº 13.019 de 31 de julho de 
2014  e Parecer Único nº 930/2014 – COJUR/SME. DA DOTA-
ÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução 
deste Termo correrão à conta do orçamento da SME, de acordo 
com a dotação orçamentária a seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 
 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                    
R$ 31.776,00 (Trinta e um mil, Setecentos e setenta e seis 
reais), a serem repassados pela SME através de duas parce-
las, destinados as despesas de custeio, priorizando aquelas 
destinadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VI-
GÊNCIA: O presente Convênio entrará em vigor na data de sua 
assinatura e será vigente até a data de 31 de março de 2015, 
podendo ser objeto de aditivo mediante justificado interesse 
público, por outras razões que a administração venha entender 
oportuna e conveniente, respeitada a legislação pertinente. 
DATA: Fortaleza, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim 
Aristides de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDU-
CAÇÃO, RESPONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO 
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRO-
FESSOR JOÃO HIPPÓLYTO DE AZEVEDO E SÁ. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 117/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Murilo Aguiar, DISTRITO DE EDUCAÇÃO 5, 
ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR E DIRE-
TOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio tem 
por objeto a execução de ações do Programa de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo princípio 
Constitucional que garante a todos o direito à Educação. O 
programa tem por objetivo fornecer o necessário suporte a 
todas as Unidades de Educação Básica do Sistema Público 
Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações 
pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, a 
serem realizadas mediante uma prática de gestão democrática 
e com participação de toda a comunidade escolar no processo 
de identificação de necessidades, priorização de gastos / inves-
timentos e na execução transparente dos recursos financeiros 
transferidos às escolas através de seus Conselhos Escolares. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele fazendo 
parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: 
Anexo Único: Orientações para prestação de contas dos recur-
sos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Prestação de 
Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se 
o presente Convênio nas disposições contidas: nos arts. 34. 
VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, 
§3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da República; nos 
arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, 
§2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Gerais de Direito 
Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Ba-
lanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituírem 
programas de garantia de renda mínima associadas a ações 
sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 
10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, 
de 18 de agosto de 2011 que estabelece normas relativas às 
transferências de recursos do Município, mediante convênio, e 
dá outras providências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as 
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obrigações acessórias das Unidades Executoras referentes à 
implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras 
providências; na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 
1996 que dispõe sobre a criação do Conselho Escolar nas 
escolas públicas municipais de Fortaleza e dá outras providên-
cias; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 
que delega competência aos Conselhos Escolares/Unidades 
Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, 
da Procuradoria Geral do Município que fala sobre a transfe-
rência de recursos financeiros para escolas municipais, des-
centralização de gestão, convergência com preceitos constitu-
cionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria do Te-
souro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 
 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                   
R$ 59.704,00 (Cinquenta e nove mil, Setecentos e quatro re-
ais), a serem repassados pela SME através de duas parcelas, 
destinados as despesas de custeio, priorizando aquelas desti-
nadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 
O presente Convênio entrará em vigor na data de sua assinatu-
ra e será vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo 
ser objeto de aditivo mediante justificado interesse público, por 
outras razões que a administração venha entender oportuna e 
conveniente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortale-
za, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de 
Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MURILO AGUIAR. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 118/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Francisco Edmilson Pinheiro, DISTRITO DE 
EDUCAÇÃO 5, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO 
ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presen-
te Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pauta-
do pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: Anexo Único: Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 

artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                 
R$ 55.124,00 (Cinquenta e cinco mil, Cento e vinte e quatro 
reais), a serem repassados pela SME através de duas parce-
las, destinados as despesas de custeio, priorizando aquelas 
destinadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VI-
GÊNCIA: O presente Convênio entrará em vigor na data de sua 
assinatura e será vigente até a data de 31 de março de 2015, 
podendo ser objeto de aditivo mediante justificado interesse 
público, por outras razões que a administração venha entender 
oportuna e conveniente, respeitada a legislação pertinente. 
DATA: Fortaleza, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim 
Aristides de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDU-
CAÇÃO, RESPONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO 
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRAN-
CISCO EDMILSON PINHEIRO. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 119/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Sebastião de Abreu, DISTRITO DE EDU-
CAÇÃO 5, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCO-
LAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente 
Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado 
pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
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investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: Anexo Único: Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 
 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                    
R$ 39.928,00 (Trinta e nove mil, Novecentos e vinte e oito 
reais), a serem repassados pela SME através de duas parce-
las, destinados as despesas de custeio, priorizando aquelas 
destinadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VI-
GÊNCIA: O presente Convênio entrará em vigor na data de sua 
assinatura e será vigente até a data de 31 de março de 2015, 
podendo ser objeto de aditivo mediante justificado interesse 
público, por outras razões que a administração venha entender 
oportuna e conveniente, respeitada a legislação pertinente. 
DATA: Fortaleza, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim 
Aristides de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDU-
CAÇÃO, RESPONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO 
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL 
SEBASTIÃO DE ABREU. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 120/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL José Carlos Matos, DISTRITO DE EDUCA-

ÇÃO 5, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR 
E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio 
tem por objeto a execução de ações do Programa de Manuten-
ção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo prin-
cípio Constitucional que garante a todos o direito à Educação. 
O programa tem por objetivo fornecer o necessário suporte a 
todas as Unidades de Educação Básica do Sistema Público 
Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações 
pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, a 
serem realizadas mediante uma prática de gestão democrática 
e com participação de toda a comunidade escolar no processo 
de identificação de necessidades, priorização de gastos / inves-
timentos e na execução transparente dos recursos financeiros 
transferidos às escolas através de seus Conselhos Escolares. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele fazendo 
parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: 
Anexo Único: Orientações para prestação de contas dos recur-
sos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Prestação de 
Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se 
o presente Convênio nas disposições contidas: nos arts. 34. 
VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, 
§3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da República; nos 
arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, 
§2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Gerais de Direito 
Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Ba-
lanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituírem 
programas de garantia de renda mínima associadas a ações 
sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 
10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, 
de 18 de agosto de 2011 que estabelece normas relativas às 
transferências de recursos do Município, mediante convênio, e 
dá outras providências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as 
obrigações acessórias das Unidades Executoras referentes à 
implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras 
providências; na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 
1996 que dispõe sobre a criação do Conselho Escolar nas 
escolas públicas municipais de Fortaleza e dá outras providên-
cias; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 
que delega competência aos Conselhos Escolares/Unidades 
Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, 
da Procuradoria Geral do Município que fala sobre a transfe-
rência de recursos financeiros para escolas municipais, des-
centralização de gestão, convergência com preceitos constitu-
cionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria do Te-
souro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                      
R$ 21.984,00 (Vinte e um mil, Novecentos e oitenta e quatro 
reais), a serem repassados pela SME através de duas parce-
las, destinados as despesas de custeio, priorizando aquelas 
destinadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VI-
GÊNCIA: O presente Convênio entrará em vigor na data de sua 
assinatura e será vigente até a data de 31 de março de 2015, 
podendo ser objeto de aditivo mediante justificado interesse 
público, por outras razões que a administração venha entender 
oportuna e conveniente, respeitada a legislação pertinente. 
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DATA: Fortaleza, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim 
Aristides de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDU-
CAÇÃO, RESPONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO 
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ 
CARLOS MATOS. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 121/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL João Nunes Pinheiro, DISTRITO DE EDU-
CAÇÃO 5, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCO-
LAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente 
Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado 
pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: Anexo Único: Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 
0.105 

DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                  
R$ 25.8,00 (Vinte e cinco mil, Oito reais), a serem repassados 
pela SME através de duas parcelas, destinados as despesas 
de custeio, priorizando aquelas destinadas às atividades peda-
gógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente Convênio 
entrará em vigor na data de sua assinatura e será vigente até a 
data de 31 de março de 2015, podendo ser objeto de aditivo 
mediante justificado interesse público, por outras razões que a 
administração venha entender oportuna e conveniente, respei-
tada a legislação pertinente. DATA: Fortaleza, 01 de setembro 
de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira - SECRE-
TÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RESPONDENDO. DI-
RETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR DA 
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO NUNES PINHEIRO. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 122/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Manoel Caetano de Souza, DISTRITO DE 
EDUCAÇÃO 5, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO 
ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presen-
te Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pauta-
do pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: Anexo Único: Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
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de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 
 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                 
R$ 24.48,00 (Vinte e quatro mil, Quarenta e oito reais), a serem 
repassados pela SME através de duas parcelas, destinados as 
despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas às ativi-
dades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente 
Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e será 
vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser objeto 
de aditivo mediante justificado interesse público, por outras 
razões que a administração venha entender oportuna e conve-
niente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortaleza, 01 
de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de            
Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CAETANO DE 
SOUZA. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 123/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Herbert de Souza, DISTRITO DE EDUCA-
ÇÃO 5, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR 
E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio 
tem por objeto a execução de ações do Programa de Manuten-
ção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo prin-
cípio Constitucional que garante a todos o direito à Educação. 
O programa tem por objetivo fornecer o necessário suporte a 
todas as Unidades de Educação Básica do Sistema Público 
Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações 
pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, a 
serem realizadas mediante uma prática de gestão democrática 
e com participação de toda a comunidade escolar no processo 
de identificação de necessidades, priorização de gastos / inves-
timentos e na execução transparente dos recursos financeiros 
transferidos às escolas através de seus Conselhos Escolares. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele fazendo 
parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: 
Anexo Único: Orientações para prestação de contas dos recur-
sos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Prestação de 
Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se 
o presente Convênio nas disposições contidas: nos arts. 34. 
VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, 
§3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da República; nos 
arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, 
§2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Gerais de Direito 
Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Ba-
lanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituírem 
programas de garantia de renda mínima associadas a ações 
sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 
10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, 
de 18 de agosto de 2011 que estabelece normas relativas às 
transferências de recursos do Município, mediante convênio, e 
dá outras providências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as 
obrigações acessórias das Unidades Executoras referentes à 
implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras 
providências; na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 
1996 que dispõe sobre a criação do Conselho Escolar nas 
escolas públicas municipais de Fortaleza e dá outras providên-

cias; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 
que delega competência aos Conselhos Escolares/Unidades 
Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, 
da Procuradoria Geral do Município que fala sobre a transfe-
rência de recursos financeiros para escolas municipais, des-
centralização de gestão, convergência com preceitos constitu-
cionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria do Te-
souro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 
 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                       
R$ 38.256,00 (Trinta e oito mil, Duzentos e cinquenta e seis 
reais), a serem repassados pela SME através de duas parce-
las, destinados as despesas de custeio, priorizando aquelas 
destinadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VI-
GÊNCIA: O presente Convênio entrará em vigor na data de sua 
assinatura e será vigente até a data de 31 de março de 2015, 
podendo ser objeto de aditivo mediante justificado interesse 
público, por outras razões que a administração venha entender 
oportuna e conveniente, respeitada a legislação pertinente. 
DATA: Fortaleza, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim 
Aristides de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDU-
CAÇÃO, RESPONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO 
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT 
DE SOUZA. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 124/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Padre Antônio Monteiro da Cruz, DISTRITO 
DE EDUCAÇÃO 5, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO 
ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presen-
te Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pauta-
do pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: Anexo Único: Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
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Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 
 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                
R$ 80.12,00 (Oitenta mil, Doze reais), a serem repassados pela 
SME através de duas parcelas, destinados as despesas de 
custeio, priorizando aquelas destinadas às atividades pedagó-
gicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente Convênio entrará 
em vigor na data de sua assinatura e será vigente até a data de 
31 de março de 2015, podendo ser objeto de aditivo mediante 
justificado interesse público, por outras razões que a adminis-
tração venha entender oportuna e conveniente, respeitada a 
legislação pertinente. DATA: Fortaleza, 01 de setembro de 
2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira - SECRETÁ-
RIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RESPONDENDO. DIRE-
TOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR DA ES-
COLA MUNICIPAL PADRE ANTÔNIO MONTEIRO DA CRUZ. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 125/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Catarina Lima da Silva, DISTRITO DE E-
DUCAÇÃO 5, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ES-
COLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente 
Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado 
pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: Anexo Único: Orientações para prestação de contas 

dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                   
R$ 43.872,00 (Quarenta e três mil, Oitocentos e setenta e dois 
reais), a serem repassados pela SME através de duas parce-
las, destinados as despesas de custeio, priorizando aquelas 
destinadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VI-
GÊNCIA: O presente Convênio entrará em vigor na data de sua 
assinatura e será vigente até a data de 31 de março de 2015, 
podendo ser objeto de aditivo mediante justificado interesse 
público, por outras razões que a administração venha entender 
oportuna e conveniente, respeitada a legislação pertinente. 
DATA: Fortaleza, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim 
Aristides de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDU-
CAÇÃO, RESPONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO 
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CATARINA 
LIMA DA SILVA. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 126/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL João Frederico Ferreira Gomes, DISTRITO 
DE EDUCAÇÃO 5, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO 
ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presen-
te Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pauta-
do pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
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Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: Anexo Único: Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 
0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                  
R$ 32.784,00 (Trinta e dois mil, Setecentos e oitenta e quatro 
reais), a serem repassados pela SME através de duas parce-
las, destinados as despesas de custeio, priorizando aquelas 
destinadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VI-
GÊNCIA: O presente Convênio entrará em vigor na data de sua 
assinatura e será vigente até a data de 31 de março de 2015, 
podendo ser objeto de aditivo mediante justificado interesse 
público, por outras razões que a administração venha entender 
oportuna e conveniente, respeitada a legislação pertinente. 
DATA: Fortaleza, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim 
Aristides de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDU-
CAÇÃO, RESPONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO 
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO 
FREDERICO FERREIRA GOMES. 

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 127/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Nossa Senhora do Sagrado Coração, DIS-
TRITO DE EDUCAÇÃO 2, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CON-
SELHO ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O 
presente Convênio tem por objeto a execução de ações do 
Programa de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – 
PMDE, pautado pelo princípio Constitucional que garante a 
todos o direito à Educação. O programa tem por objetivo forne-
cer o necessário suporte a todas as Unidades de Educação 
Básica do Sistema Público Municipal de Ensino de Fortaleza, 
com a promoção de ações pertinentes à manutenção e desen-
volvimento do ensino, a serem realizadas mediante uma prática 
de gestão democrática e com participação de toda a comuni-
dade escolar no processo de identificação de necessidades, 
priorização de gastos / investimentos e na execução transpa-
rente dos recursos financeiros transferidos às escolas através 
de seus Conselhos Escolares. SUBCLÁUSULA ÚNICA: Inte-
gram este Convênio, dele fazendo parte como se transcritos 
em seu corpo, os seguintes anexos: Anexo Único: Orientações 
para prestação de contas dos recursos – PMDE 2014 (elabora-
da pela Célula de Prestação de Contas da SME). DO FUNDA-
MENTO LEGAL: Fundamenta-se o presente Convênio nas 
disposições contidas: nos arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 
74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, 
da Constituição da República; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394, de 20 de-
zembro de 1996; nos artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, 
referente às Normas Gerais de Direito Financeiro para Elabora-
ção e Controle dos Orçamentos e Balanços da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 
9533/97, que Autoriza o Poder Executivo a conceder apoio 
financeiro aos municípios que instituírem programas de garan-
tia de renda mínima associadas a ações sócio-educativas; no 
art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 10 de Janeiro de 
2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, de 18 de agosto 
de 2011 que estabelece normas relativas às transferências de 
recursos do Município, mediante convênio, e dá outras provi-
dências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as obrigações acessó-
rias das Unidades Executoras referentes à implantação do 
Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras providências; 
na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 1996 que dis-
põe sobre a criação do Conselho Escolar nas escolas públicas 
municipais de Fortaleza e dá outras providências; no Decreto 
Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 que delega com-
petência aos Conselhos Escolares/Unidades Executoras, na 
forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, da Procuradoria 
Geral do Município que fala sobre a transferência de recursos 
financeiros para escolas municipais, descentralização de ges-
tão, convergência com preceitos constitucionais e possibilida-
des; Portaria nº 448 da Secretaria do Tesouro Nacional, de 13 
de Setembro de 2002 que divulga o detalhamento das nature-
zas de despesas; Processo nºs 3447 e 3429/2002 – PGM – 
Procuradoria Geral do Município/Parecer nº 49/2002 – Trata da 
não necessidade dos Conselhos Escolares realizarem licitação 
pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei de Licitações e Contra-
tos na Administração Pública, Lei nº 13.019 de 31 de julho de 
2014  e Parecer Único nº 930/2014 – COJUR/SME. DA DOTA-
ÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução 
deste Termo correrão à conta do orçamento da SME, de acordo 
com a dotação orçamentária a seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 
 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                   
R$ 13.776,00 (Treze mil, Setecentos e setenta e seis reais), a 
serem repassados pela SME através de duas parcelas, desti-
nados as despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas 
às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O pre-
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sente Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e 
será vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser 
objeto de aditivo mediante justificado interesse público, por 
outras razões que a administração venha entender oportuna e 
conveniente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortale-
za, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de 
Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO 
SAGRADO CORAÇÃO. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 128/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Edilson Brasil Soarez, DISTRITO DE EDU-
CAÇÃO 5, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCO-
LAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente 
Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado 
pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: Anexo Único: Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 

decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 
 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                        
R$ 20.208,00 (Vinte mil, Duzentos e oito reais), a serem repas-
sados pela SME através de duas parcelas, destinados as des-
pesas de custeio, priorizando aquelas destinadas às atividades 
pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente Convênio 
entrará em vigor na data de sua assinatura e será vigente até a 
data de 31 de março de 2015, podendo ser objeto de aditivo 
mediante justificado interesse público, por outras razões que a 
administração venha entender oportuna e conveniente, respei-
tada a legislação pertinente. DATA: Fortaleza, 01 de setembro 
de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira - SECRE-
TÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RESPONDENDO. DI-
RETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR DA 
ESCOLA MUNICIPAL EDILSON BRASIL SOAREZ. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 129/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Noelzinda Sátiro Santiago, DISTRITO DE 
EDUCAÇÃO 5, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO 
ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presen-
te Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pauta-
do pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: Anexo Único: Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
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bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                     
R$ 22.944,00 (Vinte e dois mil, Novecentos e quarenta e quatro 
reais), a serem repassados pela SME através de duas parce-
las, destinados as despesas de custeio, priorizando aquelas 
destinadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VI-
GÊNCIA: O presente Convênio entrará em vigor na data de sua 
assinatura e será vigente até a data de 31 de março de 2015, 
podendo ser objeto de aditivo mediante justificado interesse 
público, por outras razões que a administração venha entender 
oportuna e conveniente, respeitada a legislação pertinente. 
DATA: Fortaleza, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim 
Aristides de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDU-
CAÇÃO, RESPONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO 
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOELZIN-
DA SÁTIRO SANTIAGO. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 130/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Manoel Malveira Maia, DISTRITO DE EDU-
CAÇÃO 5, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCO-
LAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente 
Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado 
pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: Anexo Único: Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 

da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                     
R$ 46.804,00 (Quarenta e seis mil, Oitocentos e quatro reais), 
a serem repassados pela SME através de duas parcelas, desti-
nados as despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas 
às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O pre-
sente Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e 
será vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser 
objeto de aditivo mediante justificado interesse público, por 
outras razões que a administração venha entender oportuna e 
conveniente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortale-
za, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de 
Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MALVEIRA 
MAIA. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 131/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Prof.José Ferreira de Alencar, DISTRITO 
DE EDUCAÇÃO 5, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO 
ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presen-
te Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pauta-
do pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: Anexo Único: Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
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arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 
 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                      
R$ 26.64,00 (Vinte e seis mil, Sessenta e quatro reais), a se-
rem repassados pela SME através de duas parcelas, destina-
dos as despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas às 
atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presen-
te Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e será 
vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser objeto 
de aditivo mediante justificado interesse público, por outras 
razões que a administração venha entender oportuna e conve-
niente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortaleza, 01 
de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de           
Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.JOSÉ FERREIRA 
DE ALENCAR. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 132/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Crescer e Aprender, DISTRITO DE EDU-
CAÇÃO 5, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCO-
LAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente 
Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado 
pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 

Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: Anexo Único: Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 
0.105 

DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                      
R$ 16.608,00 (dezesseis mil, seiscentos e oito reais), a serem 
repassados pela SME através de duas parcelas, destinados as 
despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas às ativi-
dades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente 
Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e será 
vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser objeto 
de aditivo mediante justificado interesse público, por outras 
razões que a administração venha entender oportuna e conve-
niente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortaleza, 01 
de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de               
Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CRESCER E APREN-
DER. 

*** *** *** 
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 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 133/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Santa Isabel, DISTRITO DE EDUCAÇÃO 5, 
ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR E DIRE-
TOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio tem 
por objeto a execução de ações do Programa de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo princípio 
Constitucional que garante a todos o direito à Educação. O 
programa tem por objetivo fornecer o necessário suporte a 
todas as Unidades de Educação Básica do Sistema Público 
Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações 
pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, a 
serem realizadas mediante uma prática de gestão democrática 
e com participação de toda a comunidade escolar no processo 
de identificação de necessidades, priorização de gastos / inves-
timentos e na execução transparente dos recursos financeiros 
transferidos às escolas através de seus Conselhos Escolares. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele fazendo 
parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: 
Anexo Único: Orientações para prestação de contas dos recur-
sos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Prestação de 
Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se 
o presente Convênio nas disposições contidas: nos arts. 34. 
VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, 
§3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da República; nos 
arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, 
§2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Gerais de Direito 
Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Ba-
lanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituírem 
programas de garantia de renda mínima associadas a ações 
sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 
10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, 
de 18 de agosto de 2011 que estabelece normas relativas às 
transferências de recursos do Município, mediante convênio, e 
dá outras providências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as 
obrigações acessórias das Unidades Executoras referentes à 
implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras 
providências; na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 
1996 que dispõe sobre a criação do Conselho Escolar nas 
escolas públicas municipais de Fortaleza e dá outras providên-
cias; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 
que delega competência aos Conselhos Escolares/Unidades 
Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, 
da Procuradoria Geral do Município que fala sobre a transfe-
rência de recursos financeiros para escolas municipais, des-
centralização de gestão, convergência com preceitos constitu-
cionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria do Te-
souro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 
 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                      
R$ 31.680,00 (trinta e um mil, seiscentos e oitenta reais), a 
serem repassados pela SME através de duas parcelas, desti-
nados as despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas 

às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O pre-
sente Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e 
será vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser 
objeto de aditivo mediante justificado interesse público, por 
outras razões que a administração venha entender oportuna e 
conveniente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortale-
za, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de 
Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL. 

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 134/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Prof. Ademar Nunes Batista, DISTRITO DE 
EDUCAÇÃO 5, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO 
ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presen-
te Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pauta-
do pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: Anexo Único: Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 10 DE SETEMBRO DE 2014 QUARTA-FEIRA - PÁGINA 82 
  
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 
0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                    
R$ 29.856,00 (vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta e seis 
reais), a serem repassados pela SME através de duas parce-
las, destinados as despesas de custeio, priorizando aquelas 
destinadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VI-
GÊNCIA: O presente Convênio entrará em vigor na data de sua 
assinatura e será vigente até a data de 31 de março de 2015, 
podendo ser objeto de aditivo mediante justificado interesse 
público, por outras razões que a administração venha entender 
oportuna e conveniente, respeitada a legislação pertinente. 
DATA: Fortaleza, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim 
Aristides de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDU-
CAÇÃO, RESPONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO 
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. 
ADEMAR NUNES BATISTA. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 135/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Henriqueta Galeno, DISTRITO DE EDUCA-
ÇÃO 5, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR 
E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio 
tem por objeto a execução de ações do Programa de Manuten-
ção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo prin-
cípio Constitucional que garante a todos o direito à Educação. 
O programa tem por objetivo fornecer o necessário suporte a 
todas as Unidades de Educação Básica do Sistema Público 
Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações 
pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, a 
serem realizadas mediante uma prática de gestão democrática 
e com participação de toda a comunidade escolar no processo 
de identificação de necessidades, priorização de gastos / inves-
timentos e na execução transparente dos recursos financeiros 
transferidos às escolas através de seus Conselhos Escolares. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele fazendo 
parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: 
Anexo Único: Orientações para prestação de contas dos recur-
sos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Prestação de 
Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se 
o presente Convênio nas disposições contidas: nos arts. 34. 
VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, 
§3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da República; nos 
arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, 
§2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Gerais de Direito 
Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Ba-
lanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituírem 
programas de garantia de renda mínima associadas a ações 
sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 
10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, 
de 18 de agosto de 2011 que estabelece normas relativas às 
transferências de recursos do Município, mediante convênio, e 
dá outras providências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as 
obrigações acessórias das Unidades Executoras referentes à 
implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras 
providências; na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 
1996 que dispõe sobre a criação do Conselho Escolar nas 
escolas públicas municipais de Fortaleza e dá outras providên-
cias; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 
que delega competência aos Conselhos Escolares/Unidades 

Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, 
da Procuradoria Geral do Município que fala sobre a transfe-
rência de recursos financeiros para escolas municipais, des-
centralização de gestão, convergência com preceitos constitu-
cionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria do Te-
souro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 
0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                   
R$ 48.288,00 (quarenta e oito mil, duzentos e oitenta e oito 
reais), a serem repassados pela SME através de duas parce-
las, destinados as despesas de custeio, priorizando aquelas 
destinadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VI-
GÊNCIA: O presente Convênio entrará em vigor na data de sua 
assinatura e será vigente até a data de 31 de março de 2015, 
podendo ser objeto de aditivo mediante justificado interesse 
público, por outras razões que a administração venha entender 
oportuna e conveniente, respeitada a legislação pertinente. 
DATA: Fortaleza, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim 
Aristides de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDU-
CAÇÃO, RESPONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO 
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HENRI-
QUETA GALENO. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 136/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Irmã Rocha, DISTRITO DE EDUCAÇÃO 5, 
ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR E DIRE-
TOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio tem 
por objeto a execução de ações do Programa de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo princípio 
Constitucional que garante a todos o direito à Educação. O 
programa tem por objetivo fornecer o necessário suporte a 
todas as Unidades de Educação Básica do Sistema Público 
Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações 
pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, a 
serem realizadas mediante uma prática de gestão democrática 
e com participação de toda a comunidade escolar no processo 
de identificação de necessidades, priorização de gastos / inves-
timentos e na execução transparente dos recursos financeiros 
transferidos às escolas através de seus Conselhos Escolares. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele fazendo 
parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: 
Anexo Único: Orientações para prestação de contas dos recur-
sos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Prestação de 
Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se 
o presente Convênio nas disposições contidas: nos arts. 34. 
VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, 
§3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da República; nos 
arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, 
§2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Gerais de Direito 
Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Ba-
lanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituírem 
programas de garantia de renda mínima associadas a ações 
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sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 
10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, 
de 18 de agosto de 2011 que estabelece normas relativas às 
transferências de recursos do Município, mediante convênio, e 
dá outras providências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as 
obrigações acessórias das Unidades Executoras referentes à 
implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras 
providências; na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 
1996 que dispõe sobre a criação do Conselho Escolar nas 
escolas públicas municipais de Fortaleza e dá outras providên-
cias; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 
que delega competência aos Conselhos Escolares/Unidades 
Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, 
da Procuradoria Geral do Município que fala sobre a transfe-
rência de recursos financeiros para escolas municipais, des-
centralização de gestão, convergência com preceitos constitu-
cionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria do Te-
souro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 
 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                   
R$ 13.104,00 (treze mil, cento e quatro reais), a serem repas-
sados pela SME através de duas parcelas, destinados as des-
pesas de custeio, priorizando aquelas destinadas às atividades 
pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente Convênio 
entrará em vigor na data de sua assinatura e será vigente até a 
data de 31 de março de 2015, podendo ser objeto de aditivo 
mediante justificado interesse público, por outras razões que a 
administração venha entender oportuna e conveniente, respei-
tada a legislação pertinente. DATA: Fortaleza, 01 de setembro 
de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira - SECRE-
TÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RESPONDENDO. DI-
RETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR DA 
ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ ROCHA. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 138/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Santos Dumont, DISTRITO DE EDUCAÇÃO 
5, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR E 
DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio 
tem por objeto a execução de ações do Programa de Manuten-
ção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo prin-
cípio Constitucional que garante a todos o direito à Educação. 
O programa tem por objetivo fornecer o necessário suporte a 
todas as Unidades de Educação Básica do Sistema Público 
Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações 
pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, a 
serem realizadas mediante uma prática de gestão democrática 
e com participação de toda a comunidade escolar no processo 
de identificação de necessidades, priorização de gastos / inves-
timentos e na execução transparente dos recursos financeiros 
transferidos às escolas através de seus Conselhos Escolares. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele fazendo 
parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: 
Anexo Único: Orientações para prestação de contas dos recur-
sos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Prestação de 
Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se 

o presente Convênio nas disposições contidas: nos arts. 34. 
VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, 
§3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da República; nos 
arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, 
§2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Gerais de Direito 
Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Ba-
lanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituírem 
programas de garantia de renda mínima associadas a ações 
sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 
10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, 
de 18 de agosto de 2011 que estabelece normas relativas às 
transferências de recursos do Município, mediante convênio, e 
dá outras providências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as 
obrigações acessórias das Unidades Executoras referentes à 
implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras 
providências; na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 
1996 que dispõe sobre a criação do Conselho Escolar nas 
escolas públicas municipais de Fortaleza e dá outras providên-
cias; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 
que delega competência aos Conselhos Escolares/Unidades 
Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, 
da Procuradoria Geral do Município que fala sobre a transfe-
rência de recursos financeiros para escolas municipais, des-
centralização de gestão, convergência com preceitos constitu-
cionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria do Te-
souro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                     
R$ 21.276,00 (vinte e um mil, duzentos e setenta e seis reais), 
a serem repassados pela SME através de duas parcelas, desti-
nados as despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas 
às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O pre-
sente Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e 
será vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser 
objeto de aditivo mediante justificado interesse público, por 
outras razões que a administração venha entender oportuna e 
conveniente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortale-
za, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de 
Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTOS DUMONT. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 139/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Lireda Facó, DISTRITO DE EDUCAÇÃO 5, 
ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR E DIRE-
TOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio tem 
por objeto a execução de ações do Programa de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo princípio 
Constitucional que garante a todos o direito à Educação. O 
programa tem por objetivo fornecer o necessário suporte a 
todas as Unidades de Educação Básica do Sistema Público 
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Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações 
pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, a 
serem realizadas mediante uma prática de gestão democrática 
e com participação de toda a comunidade escolar no processo 
de identificação de necessidades, priorização de gastos / inves-
timentos e na execução transparente dos recursos financeiros 
transferidos às escolas através de seus Conselhos Escolares. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele fazendo 
parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: 
Anexo Único: Orientações para prestação de contas dos recur-
sos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Prestação de 
Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se 
o presente Convênio nas disposições contidas: nos arts. 34. 
VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, 
§3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da República; nos 
arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, 
§2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Gerais de Direito 
Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Ba-
lanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituírem 
programas de garantia de renda mínima associadas a ações 
sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 
10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, 
de 18 de agosto de 2011 que estabelece normas relativas às 
transferências de recursos do Município, mediante convênio, e 
dá outras providências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as 
obrigações acessórias das Unidades Executoras referentes à 
implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras 
providências; na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 
1996 que dispõe sobre a criação do Conselho Escolar nas 
escolas públicas municipais de Fortaleza e dá outras providên-
cias; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 
que delega competência aos Conselhos Escolares/Unidades 
Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, 
da Procuradoria Geral do Município que fala sobre a transfe-
rência de recursos financeiros para escolas municipais, des-
centralização de gestão, convergência com preceitos constitu-
cionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria do Te-
souro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 
 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                        
R$ 79.824,00 (setenta e nove mil, oitocentos e vinte e quatro 
reais), a serem repassados pela SME através de duas parce-
las, destinados as despesas de custeio, priorizando aquelas 
destinadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VI-
GÊNCIA: O presente Convênio entrará em vigor na data de sua 
assinatura e será vigente até a data de 31 de março de 2015, 
podendo ser objeto de aditivo mediante justificado interesse 
público, por outras razões que a administração venha entender 
oportuna e conveniente, respeitada a legislação pertinente. 
DATA: Fortaleza, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim 
Aristides de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDU-
CAÇÃO, RESPONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO 
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LIREDA 
FACÓ. 

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 140/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Hilza Diogo Cals, DISTRITO DE EDUCA-
ÇÃO 5, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR 
E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio 
tem por objeto a execução de ações do Programa de Manuten-
ção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo prin-
cípio Constitucional que garante a todos o direito à Educação. 
O programa tem por objetivo fornecer o necessário suporte a 
todas as Unidades de Educação Básica do Sistema Público 
Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações 
pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, a 
serem realizadas mediante uma prática de gestão democrática 
e com participação de toda a comunidade escolar no processo 
de identificação de necessidades, priorização de gastos / inves-
timentos e na execução transparente dos recursos financeiros 
transferidos às escolas através de seus Conselhos Escolares. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele fazendo 
parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: 
Anexo Único: Orientações para prestação de contas dos recur-
sos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Prestação de 
Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se 
o presente Convênio nas disposições contidas: nos arts. 34. 
VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, 
§3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da República; nos 
arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, 
§2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Gerais de Direito 
Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Ba-
lanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituírem 
programas de garantia de renda mínima associadas a ações 
sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 
10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, 
de 18 de agosto de 2011 que estabelece normas relativas às 
transferências de recursos do Município, mediante convênio, e 
dá outras providências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as 
obrigações acessórias das Unidades Executoras referentes à 
implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras 
providências; na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 
1996 que dispõe sobre a criação do Conselho Escolar nas 
escolas públicas municipais de Fortaleza e dá outras providên-
cias; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 
que delega competência aos Conselhos Escolares/Unidades 
Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, 
da Procuradoria Geral do Município que fala sobre a transfe-
rência de recursos financeiros para escolas municipais, des-
centralização de gestão, convergência com preceitos constitu-
cionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria do Te-
souro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir: 
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 
 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                  
R$ 21.284,00 (vinte e um mil, duzentos e oitenta e quatro re-
ais), a serem repassados pela SME através de duas parcelas, 
destinados as despesas de custeio, priorizando aquelas desti-
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nadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 
O presente Convênio entrará em vigor na data de sua assinatu-
ra e será vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo 
ser objeto de aditivo mediante justificado interesse público, por 
outras razões que a administração venha entender oportuna e 
conveniente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortale-
za, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de 
Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HILZA DIOGO CALS. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 141/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Joaquim Alves, DISTRITO DE EDUCAÇÃO 
5, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR E 
DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio 
tem por objeto a execução de ações do Programa de Manuten-
ção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo prin-
cípio Constitucional que garante a todos o direito à Educação. 
O programa tem por objetivo fornecer o necessário suporte a 
todas as Unidades de Educação Básica do Sistema Público 
Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações 
pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, a 
serem realizadas mediante uma prática de gestão democrática 
e com participação de toda a comunidade escolar no processo 
de identificação de necessidades, priorização de gastos / inves-
timentos e na execução transparente dos recursos financeiros 
transferidos às escolas através de seus Conselhos Escolares. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele fazendo 
parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: 
Anexo Único: Orientações para prestação de contas dos recur-
sos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Prestação de 
Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se 
o presente Convênio nas disposições contidas: nos arts. 34. 
VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, 
§3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da República; nos 
arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, 
§2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Gerais de Direito 
Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Ba-
lanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituírem 
programas de garantia de renda mínima associadas a ações 
sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 
10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, 
de 18 de agosto de 2011 que estabelece normas relativas às 
transferências de recursos do Município, mediante convênio, e 
dá outras providências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as 
obrigações acessórias das Unidades Executoras referentes à 
implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras 
providências; na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 
1996 que dispõe sobre a criação do Conselho Escolar nas 
escolas públicas municipais de Fortaleza e dá outras providên-
cias; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 
que delega competência aos Conselhos Escolares/Unidades 
Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, 
da Procuradoria Geral do Município que fala sobre a transfe-
rência de recursos financeiros para escolas municipais, des-
centralização de gestão, convergência com preceitos constitu-
cionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria do Te-
souro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 

decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 
0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                   
R$ 47.184,00 (quarenta e sete mil, cento e oitenta e quatro 
reais), a serem repassados pela SME através de duas parce-
las, destinados as despesas de custeio, priorizando aquelas 
destinadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VI-
GÊNCIA: O presente Convênio entrará em vigor na data de sua 
assinatura e será vigente até a data de 31 de março de 2015, 
podendo ser objeto de aditivo mediante justificado interesse 
público, por outras razões que a administração venha entender 
oportuna e conveniente, respeitada a legislação pertinente. 
DATA: Fortaleza, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim 
Aristides de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDU-
CAÇÃO, RESPONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO 
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM 
ALVES. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 142/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Padre Cícero Romão Batista, DISTRITO DE 
EDUCAÇÃO 5, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO 
ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presen-
te Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pauta-
do pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: Anexo Único: Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
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lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 
0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                      
R$ 24.268,00 (vinte e quatro mil, duzentos e sessenta e oito 
reais), a serem repassados pela SME através de duas parce-
las, destinados as despesas de custeio, priorizando aquelas 
destinadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VI-
GÊNCIA: O presente Convênio entrará em vigor na data de sua 
assinatura e será vigente até a data de 31 de março de 2015, 
podendo ser objeto de aditivo mediante justificado interesse 
público, por outras razões que a administração venha entender 
oportuna e conveniente, respeitada a legislação pertinente. 
DATA: Fortaleza, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim 
Aristides de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDU-
CAÇÃO, RESPONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO 
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE 
CÍCERO ROMÃO BATISTA. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 143/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Reitor Antonio Martins Filho, DISTRITO DE 
EDUCAÇÃO 5, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO 
ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presen-
te Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pauta-
do pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: Anexo Único: Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-

adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 
0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                             
R$ 57.808,00 (cinquenta e sete mil, oitocentos e oito reais), a 
serem repassados pela SME através de duas parcelas, desti-
nados as despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas 
às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O pre-
sente Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e 
será vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser 
objeto de aditivo mediante justificado interesse público, por 
outras razões que a administração venha entender oportuna e 
conveniente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortale-
za, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de 
Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL REITOR ANTONIO 
MARTINS FILHO. 

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 144/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Ulisses Guimarães, DISTRITO DE EDUCA-
ÇÃO 5, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR 
E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio 
tem por objeto a execução de ações do Programa de Manuten-
ção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo prin-
cípio Constitucional que garante a todos o direito à Educação. 
O programa tem por objetivo fornecer o necessário suporte a 
todas as Unidades de Educação Básica do Sistema Público 
Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações 
pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, a 
serem realizadas mediante uma prática de gestão democrática 
e com participação de toda a comunidade escolar no processo 
de identificação de necessidades, priorização de gastos / inves-
timentos e na execução transparente dos recursos financeiros 
transferidos às escolas através de seus Conselhos Escolares. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele fazendo 
parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: 
Anexo Único: Orientações para prestação de contas dos recur-
sos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Prestação de 
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Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se 
o presente Convênio nas disposições contidas: nos arts. 34. 
VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, 
§3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da República; nos 
arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, 
§2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Gerais de Direito 
Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Ba-
lanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituírem 
programas de garantia de renda mínima associadas a ações 
sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 
10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, 
de 18 de agosto de 2011 que estabelece normas relativas às 
transferências de recursos do Município, mediante convênio, e 
dá outras providências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as 
obrigações acessórias das Unidades Executoras referentes à 
implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras 
providências; na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 
1996 que dispõe sobre a criação do Conselho Escolar nas 
escolas públicas municipais de Fortaleza e dá outras providên-
cias; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 
que delega competência aos Conselhos Escolares/Unidades 
Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, 
da Procuradoria Geral do Município que fala sobre a transfe-
rência de recursos financeiros para escolas municipais, des-
centralização de gestão, convergência com preceitos constitu-
cionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria do Te-
souro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                    
R$ 34.752,00 (trinta e quatro mil, setecentos e cinquenta e dois 
reais), a serem repassados pela SME através de duas parce-
las, destinados as despesas de custeio, priorizando aquelas 
destinadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VI-
GÊNCIA: O presente Convênio entrará em vigor na data de sua 
assinatura e será vigente até a data de 31 de março de 2015, 
podendo ser objeto de aditivo mediante justificado interesse 
público, por outras razões que a administração venha entender 
oportuna e conveniente, respeitada a legislação pertinente. 
DATA: Fortaleza, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim 
Aristides de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDU-
CAÇÃO, RESPONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO 
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES 
GUIMARÃES. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 145/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Professora Aída Santos e Silva, DISTRITO 
DE EDUCAÇÃO 5, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO 
ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presen-
te Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pauta-
do pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 

Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: Anexo Único: Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 
0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                
R$ 32.636,00 (trinta e dois mil, seiscentos e trinta e seis reais), 
a serem repassados pela SME através de duas parcelas, desti-
nados as despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas 
às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O pre-
sente Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e 
será vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser 
objeto de aditivo mediante justificado interesse público, por 
outras razões que a administração venha entender oportuna e 
conveniente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortale-
za, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de 
Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA AÍDA 
SANTOS E SILVA. 

*** *** *** 
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 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 146/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Zaíra Monteiro Gondim, DISTRITO DE E-
DUCAÇÃO 5, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ES-
COLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente 
Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado 
pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: Anexo Único: Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                   
R$ 27.532,00 (vinte e sete mil, quinhentos e trinta e dois reais), 
a serem repassados pela SME através de duas parcelas, desti-
nados as despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas 
às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O pre-

sente Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e 
será vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser 
objeto de aditivo mediante justificado interesse público, por 
outras razões que a administração venha entender oportuna e 
conveniente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortale-
za, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de 
Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ZAÍRA MONTEIRO 
GONDIM. 

*** *** *** 

 
 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 147/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Padre Josefino Cabral, DISTRITO DE E-
DUCAÇÃO 3, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ES-
COLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente 
Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado 
pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: Anexo Único: Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
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decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 
0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                     
R$ 11.184,00 (onze mil, cento e oitenta e quatro reais), a serem 
repassados pela SME através de duas parcelas, destinados as 
despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas às ativi-
dades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente 
Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e será 
vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser objeto 
de aditivo mediante justificado interesse público, por outras 
razões que a administração venha entender oportuna e conve-
niente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortaleza, 01 
de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oli-
veira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSEFINO 
CABRAL. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 148/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Professora Maria Liduina Correa Leite, 
DISTRITO DE EDUCAÇÃO 3, ATRAVÉS DO RESPECTIVO 
CONSELHO ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJE-
TO: O presente Convênio tem por objeto a execução de ações 
do Programa de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – 
PMDE, pautado pelo princípio Constitucional que garante a 
todos o direito à Educação. O programa tem por objetivo forne-
cer o necessário suporte a todas as Unidades de Educação 
Básica do Sistema Público Municipal de Ensino de Fortaleza, 
com a promoção de ações pertinentes à manutenção e desen-
volvimento do ensino, a serem realizadas mediante uma prática 
de gestão democrática e com participação de toda a comuni-
dade escolar no processo de identificação de necessidades, 
priorização de gastos / investimentos e na execução transpa-
rente dos recursos financeiros transferidos às escolas através 
de seus Conselhos Escolares. SUBCLÁUSULA ÚNICA: Inte-
gram este Convênio, dele fazendo parte como se transcritos 
em seu corpo, os seguintes anexos: Anexo Único: Orientações 
para prestação de contas dos recursos – PMDE 2014 (elabora-
da pela Célula de Prestação de Contas da SME). DO FUNDA-
MENTO LEGAL: Fundamenta-se o presente Convênio nas 
disposições contidas: nos arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 
74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, 
da Constituição da República; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394, de 20 de-
zembro de 1996; nos artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, 
referente às Normas Gerais de Direito Financeiro para Elabora-
ção e Controle dos Orçamentos e Balanços da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 
9533/97, que Autoriza o Poder Executivo a conceder apoio 
financeiro aos municípios que instituírem programas de garan-
tia de renda mínima associadas a ações sócio-educativas; no 
art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 10 de Janeiro de 
2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, de 18 de agosto 
de 2011 que estabelece normas relativas às transferências de 
recursos do Município, mediante convênio, e dá outras provi-
dências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as obrigações acessó-
rias das Unidades Executoras referentes à implantação do 
Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras providências; 
na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 1996 que dis-
põe sobre a criação do Conselho Escolar nas escolas públicas 
municipais de Fortaleza e dá outras providências; no Decreto 
Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 que delega com-

petência aos Conselhos Escolares/Unidades Executoras, na 
forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, da Procuradoria 
Geral do Município que fala sobre a transferência de recursos 
financeiros para escolas municipais, descentralização de ges-
tão, convergência com preceitos constitucionais e possibilida-
des; Portaria nº 448 da Secretaria do Tesouro Nacional, de 13 
de Setembro de 2002 que divulga o detalhamento das nature-
zas de despesas; Processo nºs 3447 e 3429/2002 – PGM – 
Procuradoria Geral do Município/Parecer nº 49/2002 – Trata da 
não necessidade dos Conselhos Escolares realizarem licitação 
pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei de Licitações e Contra-
tos na Administração Pública, Lei nº 13.019 de 31 de julho de 
2014  e Parecer Único nº 930/2014 – COJUR/SME. DA DOTA-
ÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução 
deste Termo correrão à conta do orçamento da SME, de acordo 
com a dotação orçamentária a seguir:  

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 
0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                    
R$ 28.944,00 (vinte e oito mil, novecentos e quarenta e quatro 
reais), a serem repassados pela SME através de duas parce-
las, destinados as despesas de custeio, priorizando aquelas 
destinadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VI-
GÊNCIA: O presente Convênio entrará em vigor na data de sua 
assinatura e será vigente até a data de 31 de março de 2015, 
podendo ser objeto de aditivo mediante justificado interesse 
público, por outras razões que a administração venha entender 
oportuna e conveniente, respeitada a legislação pertinente. 
DATA: Fortaleza, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim 
Aristides de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDU-
CAÇÃO, RESPONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO 
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFE-
SSORA MARIA LIDUINA CORREA LEITE. 

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 149/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Murilo Serpa, DISTRITO DE EDUCAÇÃO 3, 
ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR E DIRE-
TOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio tem 
por objeto a execução de ações do Programa de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo princípio 
Constitucional que garante a todos o direito à Educação. O 
programa tem por objetivo fornecer o necessário suporte a 
todas as Unidades de Educação Básica do Sistema Público 
Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações 
pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, a 
serem realizadas mediante uma prática de gestão democrática 
e com participação de toda a comunidade escolar no processo 
de identificação de necessidades, priorização de gastos / inves-
timentos e na execução transparente dos recursos financeiros 
transferidos às escolas através de seus Conselhos Escolares. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele fazendo 
parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: 
Anexo Único: Orientações para prestação de contas dos recur-
sos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Prestação de 
Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se 
o presente Convênio nas disposições contidas: nos arts. 34. 
VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, 
§3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da República; nos 
arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, 
§2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Gerais de Direito 
Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Ba-
lanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituírem 
programas de garantia de renda mínima associadas a ações 
sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 
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10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, 
de 18 de agosto de 2011 que estabelece normas relativas às 
transferências de recursos do Município, mediante convênio, e 
dá outras providências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as 
obrigações acessórias das Unidades Executoras referentes à 
implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras 
providências; na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 
1996 que dispõe sobre a criação do Conselho Escolar nas 
escolas públicas municipais de Fortaleza e dá outras providên-
cias; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 
que delega competência aos Conselhos Escolares/Unidades 
Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, 
da Procuradoria Geral do Município que fala sobre a transfe-
rência de recursos financeiros para escolas municipais, des-
centralização de gestão, convergência com preceitos constitu-
cionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria do Te-
souro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 
0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                   
R$ 45.20,00 (quarenta e cinco mil, vinte reais), a serem repas-
sados pela SME através de duas parcelas, destinados as des-
pesas de custeio, priorizando aquelas destinadas às atividades 
pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente Convênio 
entrará em vigor na data de sua assinatura e será vigente até a 
data de 31 de março de 2015, podendo ser objeto de aditivo 
mediante justificado interesse público, por outras razões que a 
administração venha entender oportuna e conveniente, respei-
tada a legislação pertinente. DATA: Fortaleza, 01 de setembro 
de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira - SECRE-
TÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RESPONDENDO. DI-
RETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR DA 
ESCOLA MUNICIPAL MURILO SERPA. 

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 150/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Bergson Gurjão Farias, DISTRITO DE E-
DUCAÇÃO 3, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ES-
COLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente 
Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado 
pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: Anexo Único: Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 

VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 
0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                               
R$ 33.600,00 (trinta e tres mil, seiscentos reais), a serem re-
passados pela SME através de duas parcelas, destinados as 
despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas às ativi-
dades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente 
Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e será 
vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser objeto 
de aditivo mediante justificado interesse público, por outras 
razões que a administração venha entender oportuna e conve-
niente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortaleza, 01 
de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oli-
veira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL BERGSON GURJÃO 
FARIAS. 

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 151/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Nilson Holanda, DISTRITO DE EDUCAÇÃO 
3, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR E 
DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio 
tem por objeto a execução de ações do Programa de Manuten-
ção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo prin-
cípio Constitucional que garante a todos o direito à Educação. 
O programa tem por objetivo fornecer o necessário suporte a 
todas as Unidades de Educação Básica do Sistema Público 
Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações 
pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, a 
serem realizadas mediante uma prática de gestão democrática 
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e com participação de toda a comunidade escolar no processo 
de identificação de necessidades, priorização de gastos / inves-
timentos e na execução transparente dos recursos financeiros 
transferidos às escolas através de seus Conselhos Escolares. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - Integram este Convênio, dele fazen-
do parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes ane-
xos: Anexo Único - Orientações para prestação de contas dos 
recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Prestação de 
Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se 
o presente Convênio nas disposições contidas: nos arts. 34. 
VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, 
§3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da República; nos 
arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, 
§2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Gerais de Direito 
Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Ba-
lanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituírem 
programas de garantia de renda mínima associadas a ações 
sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 
10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, 
de 18 de agosto de 2011 que estabelece normas relativas às 
transferências de recursos do Município, mediante convênio, e 
dá outras providências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as 
obrigações acessórias das Unidades Executoras referentes à 
implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras 
providências; na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 
1996 que dispõe sobre a criação do Conselho Escolar nas 
escolas públicas municipais de Fortaleza e dá outras providên-
cias; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 
que delega competência aos Conselhos Escolares/Unidades 
Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, 
da Procuradoria Geral do Município que fala sobre a transfe-
rência de recursos financeiros para escolas municipais, des-
centralização de gestão, convergência com preceitos constitu-
cionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria do Te-
souro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 
0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam               
R$ 27.120,00 (vinte e sete mil, cento e vinte reais), a serem 
repassados pela SME através de duas parcelas, destinados as 
despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas às ativi-
dades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente 
Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e será 
vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser objeto 
de aditivo mediante justificado interesse público, por outras 
razões que a administração venha entender oportuna e conve-
niente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortaleza, 01 
de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oli-
veira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NILSON HOLANDA.  

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 152/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Mozart Pinto, DISTRITO DE EDUCAÇÃO 4, 
ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR E DIRE-

TOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio tem 
por objeto a execução de ações do Programa de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo princípio 
Constitucional que garante a todos o direito à Educação. O 
programa tem por objetivo fornecer o necessário suporte a 
todas as Unidades de Educação Básica do Sistema Público 
Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações 
pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, a 
serem realizadas mediante uma prática de gestão democrática 
e com participação de toda a comunidade escolar no processo 
de identificação de necessidades, priorização de gastos / inves-
timentos e na execução transparente dos recursos financeiros 
transferidos às escolas através de seus Conselhos Escolares. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - Integram este Convênio, dele fazen-
do parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes ane-
xos: Anexo Único - Orientações para prestação de contas dos 
recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Prestação de 
Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se 
o presente Convênio nas disposições contidas: nos arts. 34. 
VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, 
§3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da República; nos 
arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, 
§2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Gerais de Direito 
Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Ba-
lanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituírem 
programas de garantia de renda mínima associadas a ações 
sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 
10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, 
de 18 de agosto de 2011 que estabelece normas relativas às 
transferências de recursos do Município, mediante convênio, e 
dá outras providências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as 
obrigações acessórias das Unidades Executoras referentes à 
implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras 
providências; na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 
1996 que dispõe sobre a criação do Conselho Escolar nas 
escolas públicas municipais de Fortaleza e dá outras providên-
cias; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 
que delega competência aos Conselhos Escolares/Unidades 
Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, 
da Procuradoria Geral do Município que fala sobre a transfe-
rência de recursos financeiros para escolas municipais, des-
centralização de gestão, convergência com preceitos constitu-
cionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria do Te-
souro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 
0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                      
R$ 30.96,00 (trinta mil, noventa e seis reais), a serem repassa-
dos pela SME através de duas parcelas, destinados as despe-
sas de custeio, priorizando aquelas destinadas às atividades 
pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente Convênio 
entrará em vigor na data de sua assinatura e será vigente até a 
data de 31 de março de 2015, podendo ser objeto de aditivo 
mediante justificado interesse público, por outras razões que a 
administração venha entender oportuna e conveniente, respei-
tada a legislação pertinente. DATA: Fortaleza, 01 de setembro 
de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira - SECRE-
TÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RESPONDENDO. DI-
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RETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR DA 
ESCOLA MUNICIPAL MOZART PINTO.  

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 153/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Santa Maria, DISTRITO DE EDUCAÇÃO 3, 
ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR E DIRE-
TOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio tem 
por objeto a execução de ações do Programa de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo princípio 
Constitucional que garante a todos o direito à Educação. O 
programa tem por objetivo fornecer o necessário suporte a 
todas as Unidades de Educação Básica do Sistema Público 
Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações 
pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, a 
serem realizadas mediante uma prática de gestão democrática 
e com participação de toda a comunidade escolar no processo 
de identificação de necessidades, priorização de gastos / inves-
timentos e na execução transparente dos recursos financeiros 
transferidos às escolas através de seus Conselhos Escolares. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - Integram este Convênio, dele fazen-
do parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes ane-
xos: Anexo Único - Orientações para prestação de contas dos 
recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Prestação de 
Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se 
o presente Convênio nas disposições contidas: nos arts. 34. 
VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, 
§3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da República; nos 
arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, 
§2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Gerais de Direito 
Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Ba-
lanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituírem 
programas de garantia de renda mínima associadas a ações 
sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 
10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, 
de 18 de agosto de 2011 que estabelece normas relativas às 
transferências de recursos do Município, mediante convênio, e 
dá outras providências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as 
obrigações acessórias das Unidades Executoras referentes à 
implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras 
providências; na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 
1996 que dispõe sobre a criação do Conselho Escolar nas 
escolas públicas municipais de Fortaleza e dá outras providên-
cias; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 
que delega competência aos Conselhos Escolares/Unidades 
Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, 
da Procuradoria Geral do Município que fala sobre a transfe-
rência de recursos financeiros para escolas municipais, des-
centralização de gestão, convergência com preceitos constitu-
cionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria do Te-
souro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:   

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 
0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                  
R$ 39.168,00 (trinta e nove mil, cento e sessenta e oito reais), 

a serem repassados pela SME através de duas parcelas, desti-
nados as despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas 
às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O pre-
sente Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e 
será vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser 
objeto de aditivo mediante justificado interesse público, por 
outras razões que a administração venha entender oportuna e 
conveniente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortale-
za, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de 
Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA.  

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 154/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Raimundo Soares de Sousa, DISTRITO DE 
EDUCAÇÃO 4, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO 
ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presen-
te Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pauta-
do pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA - Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: Anexo Único - Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
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decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                        
R$ 26.400,00 (vinte e seis mil, quatrocentos reais), a serem 
repassados pela SME através de duas parcelas, destinados as 
despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas às ativi-
dades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente 
Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e será 
vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser objeto 
de aditivo mediante justificado interesse público, por outras 
razões que a administração venha entender oportuna e conve-
niente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortaleza, 01 
de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oli-
veira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO SOARES 
DE SOUSA.  

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 155/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Sagrado Coração, DISTRITO DE EDUCA-
ÇÃO 4, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR 
E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio 
tem por objeto a execução de ações do Programa de Manuten-
ção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo prin-
cípio Constitucional que garante a todos o direito à Educação. 
O programa tem por objetivo fornecer o necessário suporte a 
todas as Unidades de Educação Básica do Sistema Público 
Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações 
pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, a 
serem realizadas mediante uma prática de gestão democrática 
e com participação de toda a comunidade escolar no processo 
de identificação de necessidades, priorização de gastos / inves-
timentos e na execução transparente dos recursos financeiros 
transferidos às escolas através de seus Conselhos Escolares. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - Integram este Convênio, dele fazen-
do parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes ane-
xos: Anexo Único - Orientações para prestação de contas dos 
recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Prestação de 
Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se 
o presente Convênio nas disposições contidas: nos arts. 34. 
VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, 
§3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da República; nos 
arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, 
§2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Gerais de Direito 
Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Ba-
lanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituírem 
programas de garantia de renda mínima associadas a ações 
sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 
10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, 
de 18 de agosto de 2011 que estabelece normas relativas às 
transferências de recursos do Município, mediante convênio, e 
dá outras providências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as 
obrigações acessórias das Unidades Executoras referentes à 
implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras 
providências; na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 
1996 que dispõe sobre a criação do Conselho Escolar nas 
escolas públicas municipais de Fortaleza e dá outras providên-
cias; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 
que delega competência aos Conselhos Escolares/Unidades 
Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, 

da Procuradoria Geral do Município que fala sobre a transfe-
rência de recursos financeiros para escolas municipais, des-
centralização de gestão, convergência com preceitos constitu-
cionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria do Te-
souro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 
0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                 
R$ 10.560,00 (dez mil, quinhentos e sessenta reais), a serem 
repassados pela SME através de duas parcelas, destinados as 
despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas às ativi-
dades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente 
Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e será 
vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser objeto 
de aditivo mediante justificado interesse público, por outras 
razões que a administração venha entender oportuna e conve-
niente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortaleza, 01 
de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oli-
veira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO.  

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 156/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL João Paulo I, DISTRITO DE EDUCAÇÃO 3, 
ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR E DIRE-
TOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio tem 
por objeto a execução de ações do Programa de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo princípio 
Constitucional que garante a todos o direito à Educação. O 
programa tem por objetivo fornecer o necessário suporte a 
todas as Unidades de Educação Básica do Sistema Público 
Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações 
pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, a 
serem realizadas mediante uma prática de gestão democrática 
e com participação de toda a comunidade escolar no processo 
de identificação de necessidades, priorização de gastos / inves-
timentos e na execução transparente dos recursos financeiros 
transferidos às escolas através de seus Conselhos Escolares.  
SUBCLÁUSULA ÚNICA - Integram este Convênio, dele fazen-
do parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes ane-
xos: Anexo Único - Orientações para prestação de contas dos 
recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Prestação de 
Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se 
o presente Convênio nas disposições contidas: nos arts. 34. 
VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, 
§3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da República; nos 
arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, 
§2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Gerais de Direito 
Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Ba-
lanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituírem 
programas de garantia de renda mínima associadas a ações 
sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 
10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, 
de 18 de agosto de 2011 que estabelece normas relativas às 
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transferências de recursos do Município, mediante convênio, e 
dá outras providências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as 
obrigações acessórias das Unidades Executoras referentes à 
implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras 
providências; na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 
1996 que dispõe sobre a criação do Conselho Escolar nas 
escolas públicas municipais de Fortaleza e dá outras providên-
cias; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 
que delega competência aos Conselhos Escolares/Unidades 
Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, 
da Procuradoria Geral do Município que fala sobre a transfe-
rência de recursos financeiros para escolas municipais, des-
centralização de gestão, convergência com preceitos constitu-
cionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria do Te-
souro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 
0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO - Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                    
R$ 24.528,00 (vinte e quatro mil, quinhentos e vinte e oito re-
ais), a serem repassados pela SME através de duas parcelas, 
destinados as despesas de custeio, priorizando aquelas desti-
nadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 
O presente Convênio entrará em vigor na data de sua assinatu-
ra e será vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo 
ser objeto de aditivo mediante justificado interesse público, por 
outras razões que a administração venha entender oportuna e 
conveniente, respeitada a legislação pertinente.  DATA: Forta-
leza, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides 
de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 
RESPONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSE-
LHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO I.  

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 157/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Presidente Kennedy, DISTRITO DE EDU-
CAÇÃO 3, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCO-
LAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente 
Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado 
pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA - Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos:  Anexo Único - Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir: 
  

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 
0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                  
R$ 34.368,00 (trinta e quatro mil, trezentos e sessenta e oito 
reais), a serem repassados pela SME através de duas parce-
las, destinados as despesas de custeio, priorizando aquelas 
destinadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VI-
GÊNCIA: O presente Convênio entrará em vigor na data de sua 
assinatura e será vigente até a data de 31 de março de 2015, 
podendo ser objeto de aditivo mediante justificado interesse 
público, por outras razões que a administração venha entender 
oportuna e conveniente, respeitada a legislação pertinente. 
DATA: Fortaleza, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim 
Aristides de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDU-
CAÇÃO - RESPONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO 
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRESI-
DENTE KENNEDY.  

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 158/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL José Tupinambá da Frota, DISTRITO DE 
EDUCAÇÃO 3, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO 
ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presen-
te Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pauta-
do pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
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investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA - Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: Anexo Único - Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 
0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam              
R$ 35.528,00 (trinta e cinco mil, quinhentos e vinte e oito reais), 
a serem repassados pela SME através de duas parcelas, desti-
nados as despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas 
às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O pre-
sente Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e 
será vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser 
objeto de aditivo mediante justificado interesse público, por 
outras razões que a administração venha entender oportuna e 
conveniente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortale-
za, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de 
Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TUPINAMBÁ DA 
FROTA.  

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 159/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Professora Irene de Souza Pereira, DIS-
TRITO DE EDUCAÇÃO 4, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CON-

SELHO ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O 
presente Convênio tem por objeto a execução de ações do 
Programa de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – 
PMDE, pautado pelo princípio Constitucional que garante a 
todos o direito à Educação. O programa tem por objetivo forne-
cer o necessário suporte a todas as Unidades de Educação 
Básica do Sistema Público Municipal de Ensino de Fortaleza, 
com a promoção de ações pertinentes à manutenção e desen-
volvimento do ensino, a serem realizadas mediante uma prática 
de gestão democrática e com participação de toda a comuni-
dade escolar no processo de identificação de necessidades, 
priorização de gastos / investimentos e na execução transpa-
rente dos recursos financeiros transferidos às escolas através 
de seus Conselhos Escolares. SUBCLÁUSULA ÚNICA - Inte-
gram este Convênio, dele fazendo parte como se transcritos 
em seu corpo, os seguintes anexos: Anexo Único - Orientações 
para prestação de contas dos recursos – PMDE 2014 (elabora-
da pela Célula de Prestação de Contas da SME). DO FUNDA-
MENTO LEGAL: Fundamenta-se o presente Convênio nas 
disposições contidas: nos arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 
74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, 
da Constituição da República; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394, de 20 de-
zembro de 1996; nos artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, 
referente às Normas Gerais de Direito Financeiro para Elabora-
ção e Controle dos Orçamentos e Balanços da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 
9533/97, que Autoriza o Poder Executivo a conceder apoio 
financeiro aos municípios que instituírem programas de garan-
tia de renda mínima associadas a ações sócio-educativas; no 
art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 10 de Janeiro de 
2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, de 18 de agosto 
de 2011 que estabelece normas relativas às transferências de 
recursos do Município, mediante convênio, e dá outras provi-
dências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as obrigações acessó-
rias das Unidades Executoras referentes à implantação do 
Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras providências; 
na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 1996 que dis-
põe sobre a criação do Conselho Escolar nas escolas públicas 
municipais de Fortaleza e dá outras providências; no Decreto 
Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 que delega com-
petência aos Conselhos Escolares/Unidades Executoras, na 
forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, da Procuradoria 
Geral do Município que fala sobre a transferência de recursos 
financeiros para escolas municipais, descentralização de ges-
tão, convergência com preceitos constitucionais e possibilida-
des; Portaria nº 448 da Secretaria do Tesouro Nacional, de 13 
de Setembro de 2002 que divulga o detalhamento das nature-
zas de despesas; Processo nºs 3447 e 3429/2002 – PGM – 
Procuradoria Geral do Município/Parecer nº 49/2002 – Trata da 
não necessidade dos Conselhos Escolares realizarem licitação 
pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei de Licitações e Contra-
tos na Administração Pública, Lei nº 13.019 de 31 de julho de 
2014  e Parecer Único nº 930/2014 – COJUR/SME. DA DOTA-
ÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução 
deste Termo correrão à conta do orçamento da SME, de acordo 
com a dotação orçamentária a seguir:  

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 
0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                    
R$ 25.248,00 (vinte e cinco mil, duzentos e quarenta e oito 
reais), a serem repassados pela SME através de duas parce-
las, destinados as despesas de custeio, priorizando aquelas 
destinadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VI-
GÊNCIA: O presente Convênio entrará em vigor na data de sua 
assinatura e será vigente até a data de 31 de março de 2015, 
podendo ser objeto de aditivo mediante justificado interesse 
público, por outras razões que a administração venha entender 
oportuna e conveniente, respeitada a legislação pertinente. 
DATA: Fortaleza, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim 
Aristides de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDU-
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CAÇÃO - RESPONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO 
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFE-
SSORA IRENE DE SOUZA PEREIRA.  

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 160/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL São Raimundo, DISTRITO DE EDUCAÇÃO 
3, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR E 
DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio 
tem por objeto a execução de ações do Programa de Manuten-
ção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo prin-
cípio Constitucional que garante a todos o direito à Educação. 
O programa tem por objetivo fornecer o necessário suporte a 
todas as Unidades de Educação Básica do Sistema Público 
Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações 
pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, a 
serem realizadas mediante uma prática de gestão democrática 
e com participação de toda a comunidade escolar no processo 
de identificação de necessidades, priorização de gastos / inves-
timentos e na execução transparente dos recursos financeiros 
transferidos às escolas através de seus Conselhos Escolares. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - Integram este Convênio, dele fazen-
do parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes ane-
xos: Anexo Único - Orientações para prestação de contas dos 
recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Prestação de 
Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se 
o presente Convênio nas disposições contidas: nos arts. 34. 
VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, 
§3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da República; nos 
arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, 
§2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Gerais de Direito 
Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Ba-
lanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituírem 
programas de garantia de renda mínima associadas a ações 
sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 
10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, 
de 18 de agosto de 2011 que estabelece normas relativas às 
transferências de recursos do Município, mediante convênio, e 
dá outras providências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as 
obrigações acessórias das Unidades Executoras referentes à 
implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras 
providências; na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 
1996 que dispõe sobre a criação do Conselho Escolar nas 
escolas públicas municipais de Fortaleza e dá outras providên-
cias; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 
que delega competência aos Conselhos Escolares/Unidades 
Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, 
da Procuradoria Geral do Município que fala sobre a transfe-
rência de recursos financeiros para escolas municipais, des-
centralização de gestão, convergência com preceitos constitu-
cionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria do Te-
souro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 
0.105 

DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                 
R$ 12.816,00 (doze mil, oitocentos e desesseis reais), a serem 
repassados pela SME através de duas parcelas, destinados as 
despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas às ativi-
dades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente 
Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e será 
vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser objeto 
de aditivo mediante justificado interesse público, por outras 
razões que a administração venha entender oportuna e conve-
niente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortaleza, 01 
de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de      
Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 161/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Professora Maria Odnilra Cruz Moreira, 
DISTRITO DE EDUCAÇÃO 2, ATRAVÉS DO RESPECTIVO 
CONSELHO ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJE-
TO: O presente Convênio tem por objeto a execução de ações 
do Programa de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – 
PMDE, pautado pelo princípio Constitucional que garante a 
todos o direito à Educação. O programa tem por objetivo forne-
cer o necessário suporte a todas as Unidades de Educação 
Básica do Sistema Público Municipal de Ensino de Fortaleza, 
com a promoção de ações pertinentes à manutenção e desen-
volvimento do ensino, a serem realizadas mediante uma prática 
de gestão democrática e com participação de toda a comuni-
dade escolar no processo de identificação de necessidades, 
priorização de gastos / investimentos e na execução transpa-
rente dos recursos financeiros transferidos às escolas através 
de seus Conselhos Escolares. SUBCLÁUSULA ÚNICA - Inte-
gram este Convênio, dele fazendo parte como se transcritos 
em seu corpo, os seguintes anexos: Anexo Único - Orientações 
para prestação de contas dos recursos – PMDE 2014 (elabora-
da pela Célula de Prestação de Contas da SME). DO FUNDA-
MENTO LEGAL: Fundamenta-se o presente Convênio nas 
disposições contidas: nos arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 
74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, 
da Constituição da República; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394, de 20 de-
zembro de 1996; nos artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, 
referente às Normas Gerais de Direito Financeiro para Elabora-
ção e Controle dos Orçamentos e Balanços da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 
9533/97, que Autoriza o Poder Executivo a conceder apoio 
financeiro aos municípios que instituírem programas de garan-
tia de renda mínima associadas a ações sócio-educativas; no 
art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 10 de Janeiro de 
2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, de 18 de agosto 
de 2011 que estabelece normas relativas às transferências de 
recursos do Município, mediante convênio, e dá outras provi-
dências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as obrigações acessó-
rias das Unidades Executoras referentes à implantação do 
Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras providências; 
na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 1996 que dis-
põe sobre a criação do Conselho Escolar nas escolas públicas 
municipais de Fortaleza e dá outras providências; no Decreto 
Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 que delega com-
petência aos Conselhos Escolares/Unidades Executoras, na 
forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, da Procuradoria 
Geral do Município que fala sobre a transferência de recursos 
financeiros para escolas municipais, descentralização de ges-
tão, convergência com preceitos constitucionais e possibilida-
des; Portaria nº 448 da Secretaria do Tesouro Nacional, de 13 
de Setembro de 2002 que divulga o detalhamento das nature-
zas de despesas; Processo nºs 3447 e 3429/2002 – PGM – 
Procuradoria Geral do Município/Parecer nº 49/2002 – Trata da 
não necessidade dos Conselhos Escolares realizarem licitação 
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pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei de Licitações e Contra-
tos na Administração Pública, Lei nº 13.019 de 31 de julho de 
2014  e Parecer Único nº 930/2014 – COJUR/SME. DA DOTA-
ÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução 
deste Termo correrão à conta do orçamento da SME, de acordo 
com a dotação orçamentária a seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 
0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                
R$ 82.512,00 (oitenta e dois mil, quinhentos e doze reais), a 
serem repassados pela SME através de duas parcelas, desti-
nados as despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas 
às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O pre-
sente Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e 
será vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser 
objeto de aditivo mediante justificado interesse público, por 
outras razões que a administração venha entender oportuna e 
conveniente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortale-
za, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de 
Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RES-
PONDENDO.  DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA 
ODNILRA CRUZ MOREIRA.  

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 162/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Minha Vida Meus Amores, DISTRITO DE 
EDUCAÇÃO 4, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO 
ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presen-
te Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pauta-
do pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA - Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: Anexo Único - Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 

outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 
 
DO VALOR DO CONVÊNIO - Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                 
R$ 15.456,00 (quinze mil, quatrocentos e cinquenta e seis 
reais), a serem repassados pela SME através de duas parce-
las, destinados as despesas de custeio, priorizando aquelas 
destinadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VI-
GÊNCIA: O presente Convênio entrará em vigor na data de sua 
assinatura e será vigente até a data de 31 de março de 2015, 
podendo ser objeto de aditivo mediante justificado interesse 
público, por outras razões que a administração venha entender 
oportuna e conveniente, respeitada a legislação pertinente. 
DATA: Fortaleza, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim 
Aristides de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDU-
CAÇÃO - RESPONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO 
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MINHA 
VIDA MEUS AMORES.  

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 163/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Estanislau Façanha, DISTRITO DE EDU-
CAÇÃO 4, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCO-
LAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente 
Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado 
pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA - Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: Anexo Único - Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
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Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 
0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para exe-
cução do objeto previsto neste Convênio totalizam R$ 35.32,00 
(trinta e cinco mil, trinta e dois reais), a serem repassados pela 
SME através de duas parcelas, destinados as despesas de 
custeio, priorizando aquelas destinadas às atividades pedagó-
gicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente Convênio entrará 
em vigor na data de sua assinatura e será vigente até a data de 
31 de março de 2015, podendo ser objeto de aditivo mediante 
justificado interesse público, por outras razões que a adminis-
tração venha entender oportuna e conveniente, respeitada a 
legislação pertinente. DATA: Fortaleza, 01 de setembro de 
2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira - SECRETÁ-
RIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RESPONDENDO. DIRE-
TOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR DA ES-
COLA MUNICIPAL ESTANISLAU FAÇANHA. 

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 164/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Rachel de Queiroz, DISTRITO DE EDUCA-
ÇÃO 4, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR 
E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio 
tem por objeto a execução de ações do Programa de Manuten-
ção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo prin-
cípio Constitucional que garante a todos o direito à Educação. 
O programa tem por objetivo fornecer o necessário suporte a 
todas as Unidades de Educação Básica do Sistema Público 
Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações 
pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, a 
serem realizadas mediante uma prática de gestão democrática 
e com participação de toda a comunidade escolar no processo 
de identificação de necessidades, priorização de gastos / inves-
timentos e na execução transparente dos recursos financeiros 
transferidos às escolas através de seus Conselhos Escolares. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - Integram este Convênio, dele fazen-
do parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes ane-
xos: Anexo Único - Orientações para prestação de contas dos 

recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Prestação de 
Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se 
o presente Convênio nas disposições contidas: nos arts. 34. 
VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, 
§3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da República; nos 
arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, 
§2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Gerais de Direito 
Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Ba-
lanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituírem 
programas de garantia de renda mínima associadas a ações 
sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 
10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, 
de 18 de agosto de 2011 que estabelece normas relativas às 
transferências de recursos do Município, mediante convênio, e 
dá outras providências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as 
obrigações acessórias das Unidades Executoras referentes à 
implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras 
providências; na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 
1996 que dispõe sobre a criação do Conselho Escolar nas 
escolas públicas municipais de Fortaleza e dá outras providên-
cias; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 
que delega competência aos Conselhos Escolares/Unidades 
Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, 
da Procuradoria Geral do Município que fala sobre a transfe-
rência de recursos financeiros para escolas municipais, des-
centralização de gestão, convergência com preceitos constitu-
cionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria do Te-
souro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 
0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                   
R$ 36.328,00 (trinta e seis mil, trezentos e vinte e oito reais), a 
serem repassados pela SME através de duas parcelas, desti-
nados as despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas 
às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O pre-
sente Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e 
será vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser 
objeto de aditivo mediante justificado interesse público, por 
outras razões que a administração venha entender oportuna e 
conveniente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortale-
za, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de 
Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL RACHEL DE QUEIROZ.  

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 165/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Francisco Nunes Cavalcante, DISTRITO DE 
EDUCAÇÃO 4, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO 
ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presen-
te Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pauta-
do pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
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suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA - Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: Anexo Único - Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 
0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                  
R$ 13.296,00 (treze mil, duzentos e noventa e seis reais), a 
serem repassados pela SME através de duas parcelas, desti-
nados as despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas 
às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O pre-
sente Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e 
será vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser 
objeto de aditivo mediante justificado interesse público, por 
outras razões que a administração venha entender oportuna e 
conveniente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortale-
za, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de 
Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO NUNES 
CAVALCANTE.  

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 166/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO:  CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Cláudio Martins, DISTRITO DE EDUCAÇÃO 
4, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR E 
DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio 
tem por objeto a execução de ações do Programa de Manuten-
ção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo prin-
cípio Constitucional que garante a todos o direito à Educação. 
O programa tem por objetivo fornecer o necessário suporte a 
todas as Unidades de Educação Básica do Sistema Público 
Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações 
pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, a 
serem realizadas mediante uma prática de gestão democrática 
e com participação de toda a comunidade escolar no processo 
de identificação de necessidades, priorização de gastos / inves-
timentos e na execução transparente dos recursos financeiros 
transferidos às escolas através de seus Conselhos Escolares. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - Integram este Convênio, dele fazen-
do parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes ane-
xos: Anexo Único - Orientações para prestação de contas dos 
recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Prestação de 
Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se 
o presente Convênio nas disposições contidas: nos arts. 34. 
VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, 
§3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da República; nos 
arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, 
§2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Gerais de Direito 
Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Ba-
lanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituírem 
programas de garantia de renda mínima associadas a ações 
sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 
10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, 
de 18 de agosto de 2011 que estabelece normas relativas às 
transferências de recursos do Município, mediante convênio, e 
dá outras providências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as 
obrigações acessórias das Unidades Executoras referentes à 
implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras 
providências; na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 
1996 que dispõe sobre a criação do Conselho Escolar nas 
escolas públicas municipais de Fortaleza e dá outras providên-
cias; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 
que delega competência aos Conselhos Escolares/Unidades 
Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, 
da Procuradoria Geral do Município que fala sobre a transfe-
rência de recursos financeiros para escolas municipais, des-
centralização de gestão, convergência com preceitos constitu-
cionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria do Te-
souro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                     
R$ 27.408,00 (vinte e sete mil, quatrocentos e oito reais), a 
serem repassados pela SME através de duas parcelas, desti-
nados as despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas 
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às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O pre-
sente Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e 
será vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser 
objeto de aditivo mediante justificado interesse público, por 
outras razões que a administração venha entender oportuna e 
conveniente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortale-
za, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de 
Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CLÁUDIO MARTINS.  

*** *** *** 
 
 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 167/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Professor José Sobreira de Amorim, DIS-
TRITO DE EDUCAÇÃO 3, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CON-
SELHO ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O 
presente Convênio tem por objeto a execução de ações do 
Programa de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – 
PMDE, pautado pelo princípio Constitucional que garante a 
todos o direito à Educação. O programa tem por objetivo forne-
cer o necessário suporte a todas as Unidades de Educação 
Básica do Sistema Público Municipal de Ensino de Fortaleza, 
com a promoção de ações pertinentes à manutenção e desen-
volvimento do ensino, a serem realizadas mediante uma prática 
de gestão democrática e com participação de toda a comuni-
dade escolar no processo de identificação de necessidades, 
priorização de gastos / investimentos e na execução transpa-
rente dos recursos financeiros transferidos às escolas através 
de seus Conselhos Escolares. SUBCLÁUSULA ÚNICA - Inte-
gram este Convênio, dele fazendo parte como se transcritos 
em seu corpo, os seguintes anexos: Anexo Único - Orientações 
para prestação de contas dos recursos – PMDE 2014 (elabora-
da pela Célula de Prestação de Contas da SME). DO FUNDA-
MENTO LEGAL: Fundamenta-se o presente Convênio nas 
disposições contidas: nos arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 
74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, 
da Constituição da República; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394, de 20 de-
zembro de 1996; nos artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, 
referente às Normas Gerais de Direito Financeiro para Elabora-
ção e Controle dos Orçamentos e Balanços da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 
9533/97, que Autoriza o Poder Executivo a conceder apoio 
financeiro aos municípios que instituírem programas de garan-
tia de renda mínima associadas a ações sócio-educativas; no 
art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 10 de Janeiro de 
2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, de 18 de agosto 
de 2011 que estabelece normas relativas às transferências de 
recursos do Município, mediante convênio, e dá outras provi-
dências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as obrigações acessó-
rias das Unidades Executoras referentes à implantação do 
Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras providências; 
na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 1996 que dis-
põe sobre a criação do Conselho Escolar nas escolas públicas 
municipais de Fortaleza e dá outras providências; no Decreto 
Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 que delega com-
petência aos Conselhos Escolares/Unidades Executoras, na 
forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, da Procuradoria 
Geral do Município que fala sobre a transferência de recursos 
financeiros para escolas municipais, descentralização de ges-
tão, convergência com preceitos constitucionais e possibilida-
des; Portaria nº 448 da Secretaria do Tesouro Nacional, de 13 
de Setembro de 2002 que divulga o detalhamento das nature-
zas de despesas; Processo nºs 3447 e 3429/2002 – PGM – 
Procuradoria Geral do Município/Parecer nº 49/2002 – Trata da 
não necessidade dos Conselhos Escolares realizarem licitação 
pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei de Licitações e Contra-
tos na Administração Pública, Lei nº 13.019 de 31 de julho de 
2014  e Parecer Único nº 930/2014 – COJUR/SME. DA DOTA-

ÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução 
deste Termo correrão à conta do orçamento da SME, de acordo 
com a dotação orçamentária a seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 
 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                     
R$ 44.296,00 (quarenta e quatro mil, duzentos e noventa e seis 
reais), a serem repassados pela SME através de duas parce-
las, destinados as despesas de custeio, priorizando aquelas 
destinadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VI-
GÊNCIA: O presente Convênio entrará em vigor na data de sua 
assinatura e será vigente até a data de 31 de março de 2015, 
podendo ser objeto de aditivo mediante justificado interesse 
público, por outras razões que a administração venha entender 
oportuna e conveniente, respeitada a legislação pertinente. 
DATA: Fortaleza, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim 
Aristides de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDU-
CAÇÃO - RESPONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO 
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRO-
FESSOR JOSÉ SOBREIRA DE AMORIM.  

*** *** *** 
 
 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 168/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Clodoaldo Pinto, DISTRITO DE EDUCA-
ÇÃO 3, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR 
E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio 
tem por objeto a execução de ações do Programa de Manuten-
ção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo prin-
cípio Constitucional que garante a todos o direito à Educação. 
O programa tem por objetivo fornecer o necessário suporte a 
todas as Unidades de Educação Básica do Sistema Público 
Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações 
pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, a 
serem realizadas mediante uma prática de gestão democrática 
e com participação de toda a comunidade escolar no processo 
de identificação de necessidades, priorização de gastos / inves-
timentos e na execução transparente dos recursos financeiros 
transferidos às escolas através de seus Conselhos Escolares. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - Integram este Convênio, dele fazen-
do parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes ane-
xos: Anexo Único - Orientações para prestação de contas dos 
recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Prestação de 
Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se 
o presente Convênio nas disposições contidas: nos arts. 34. 
VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, 
§3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da República; nos 
arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, 
§2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Gerais de Direito 
Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Ba-
lanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituírem 
programas de garantia de renda mínima associadas a ações 
sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 
10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, 
de 18 de agosto de 2011 que estabelece normas relativas às 
transferências de recursos do Município, mediante convênio, e 
dá outras providências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as 
obrigações acessórias das Unidades Executoras referentes à 
implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras 
providências; na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 
1996 que dispõe sobre a criação do Conselho Escolar nas 
escolas públicas municipais de Fortaleza e dá outras providên-
cias; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 
que delega competência aos Conselhos Escolares/Unidades 
Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, 
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da Procuradoria Geral do Município que fala sobre a transfe-
rência de recursos financeiros para escolas municipais, des-
centralização de gestão, convergência com preceitos constitu-
cionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria do Te-
souro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 
 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                     
R$ 52.908,00 (cinquenta e dois mil, novecentos e oito reais), a 
serem repassados pela SME através de duas parcelas, desti-
nados as despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas 
às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O pre-
sente Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e 
será vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser 
objeto de aditivo mediante justificado interesse público, por 
outras razões que a administração venha entender oportuna e 
conveniente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortale-
za, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de 
oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CLODOALDO PINTO.  

*** *** *** 
 
 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 169/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL José Sobreira de Amorim, DISTRITO DE 
EDUCAÇÃO 2, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO 
ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presen-
te Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pauta-
do pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA - Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: Anexo Único - Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 

Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 
 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam               
R$ 17.808,00 (dezessete mil, oitocentos e oito reais), a serem 
repassados pela SME através de duas parcelas, destinados as 
despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas às ativi-
dades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente 
Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e será 
vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser objeto 
de aditivo mediante justificado interesse público, por outras 
razões que a administração venha entender oportuna e conve-
niente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortaleza, 01 
de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de           
Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ SOBREIRA DE 
AMORIM.  

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 170/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Tereza D´Ana, DISTRITO DE EDUCAÇÃO 
4, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR E 
DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio 
tem por objeto a execução de ações do Programa de Manuten-
ção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo prin-
cípio Constitucional que garante a todos o direito à Educação. 
O programa tem por objetivo fornecer o necessário suporte a 
todas as Unidades de Educação Básica do Sistema Público 
Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações 
pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, a 
serem realizadas mediante uma prática de gestão democrática 
e com participação de toda a comunidade escolar no processo 
de identificação de necessidades, priorização de gastos / inves-
timentos e na execução transparente dos recursos financeiros 
transferidos às escolas através de seus Conselhos Escolares. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - Integram este Convênio, dele fazen-
do parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes ane-
xos: Anexo Único - Orientações para prestação de contas dos 
recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Prestação de 
Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se 
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o presente Convênio nas disposições contidas: nos arts. 34. 
VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, 
§3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da República; nos 
arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, 
§2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Gerais de Direito 
Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Ba-
lanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituírem 
programas de garantia de renda mínima associadas a ações 
sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 
10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, 
de 18 de agosto de 2011 que estabelece normas relativas às 
transferências de recursos do Município, mediante convênio, e 
dá outras providências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as 
obrigações acessórias das Unidades Executoras referentes à 
implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras 
providências; na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 
1996 que dispõe sobre a criação do Conselho Escolar nas 
escolas públicas municipais de Fortaleza e dá outras providên-
cias; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 
que delega competência aos Conselhos Escolares/Unidades 
Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, 
da Procuradoria Geral do Município que fala sobre a transfe-
rência de recursos financeiros para escolas municipais, des-
centralização de gestão, convergência com preceitos constitu-
cionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria do Te-
souro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 
 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                  
R$ 18.240,00 (dezoito mil, duzentos e quarenta reais), a serem 
repassados pela SME através de duas parcelas, destinados as 
despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas às ativi-
dades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente 
Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e será 
vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser objeto 
de aditivo mediante justificado interesse público, por outras 
razões que a administração venha entender oportuna e conve-
niente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortaleza, 01 
de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de              
Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA D´ANA. 

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 171/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL José Valdevino de Carvalho, DISTRITO DE 
EDUCAÇÃO 4, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO 
ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presen-
te Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pauta-
do pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 

ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA - Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: Anexo Único - Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 
 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                   
R$ 42.216,00 (quarenta e dois mil, duzentos e dezesseis reais), 
a serem repassados pela SME através de duas parcelas, desti-
nados as despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas 
às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O pre-
sente Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e 
será vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser 
objeto de aditivo mediante justificado interesse público, por 
outras razões que a administração venha entender oportuna e 
conveniente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortale-
za, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de 
Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ VALDEVINO DE 
CARVALHO.  

*** *** *** 
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 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 172/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL 15 de Outubro, DISTRITO DE EDUCAÇÃO 
3, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR E 
DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio 
tem por objeto a execução de ações do Programa de Manuten-
ção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo prin-
cípio Constitucional que garante a todos o direito à Educação. 
O programa tem por objetivo fornecer o necessário suporte a 
todas as Unidades de Educação Básica do Sistema Público 
Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações 
pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, a 
serem realizadas mediante uma prática de gestão democrática 
e com participação de toda a comunidade escolar no processo 
de identificação de necessidades, priorização de gastos / inves-
timentos e na execução transparente dos recursos financeiros 
transferidos às escolas através de seus Conselhos Escolares. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - Integram este Convênio, dele fazen-
do parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes ane-
xos: Anexo Único - Orientações para prestação de contas dos 
recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Prestação de 
Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se 
o presente Convênio nas disposições contidas: nos arts. 34. 
VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, 
§3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da República; nos 
arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, 
§2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Gerais de Direito 
Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Ba-
lanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituírem 
programas de garantia de renda mínima associadas a ações 
sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 
10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, 
de 18 de agosto de 2011 que estabelece normas relativas às 
transferências de recursos do Município, mediante convênio, e 
dá outras providências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as 
obrigações acessórias das Unidades Executoras referentes à 
implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras 
providências; na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 
1996 que dispõe sobre a criação do Conselho Escolar nas 
escolas públicas municipais de Fortaleza e dá outras providên-
cias; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 
que delega competência aos Conselhos Escolares/Unidades 
Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, 
da Procuradoria Geral do Município que fala sobre a transfe-
rência de recursos financeiros para escolas municipais, des-
centralização de gestão, convergência com preceitos constitu-
cionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria do Te-
souro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 
 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                
R$ 40.416,00 (Quarenta mil, Quatrocentos e dezesseis reais), a 
serem repassados pela SME através de duas parcelas, desti-
nados as despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas 

às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O pre-
sente Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e 
será vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser 
objeto de aditivo mediante justificado interesse público, por 
outras razões que a administração venha entender oportuna e 
conveniente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortale-
za, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de 
Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL 15 DE OUTUBRO. 

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 173/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Joaquim Nogueira, DISTRITO DE EDUCA-
ÇÃO 3, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR 
E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio 
tem por objeto a execução de ações do Programa de Manuten-
ção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo prin-
cípio Constitucional que garante a todos o direito à Educação. 
O programa tem por objetivo fornecer o necessário suporte a 
todas as Unidades de Educação Básica do Sistema Público 
Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações 
pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, a 
serem realizadas mediante uma prática de gestão democrática 
e com participação de toda a comunidade escolar no processo 
de identificação de necessidades, priorização de gastos / inves-
timentos e na execução transparente dos recursos financeiros 
transferidos às escolas através de seus Conselhos Escolares. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - Integram este Convênio, dele fazen-
do parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes ane-
xos: Anexo Único - Orientações para prestação de contas dos 
recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Prestação de 
Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se 
o presente Convênio nas disposições contidas: nos arts. 34. 
VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, 
§3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da República; nos 
arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, 
§2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Gerais de Direito 
Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Ba-
lanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituírem 
programas de garantia de renda mínima associadas a ações 
sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 
10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, 
de 18 de agosto de 2011 que estabelece normas relativas às 
transferências de recursos do Município, mediante convênio, e 
dá outras providências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as 
obrigações acessórias das Unidades Executoras referentes à 
implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras 
providências; na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 
1996 que dispõe sobre a criação do Conselho Escolar nas 
escolas públicas municipais de Fortaleza e dá outras providên-
cias; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 
que delega competência aos Conselhos Escolares/Unidades 
Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, 
da Procuradoria Geral do Município que fala sobre a transfe-
rência de recursos financeiros para escolas municipais, des-
centralização de gestão, convergência com preceitos constitu-
cionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria do Te-
souro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
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decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                 
R$ 45.528,00 (Quarenta e cinco mil, Quinhentos e vinte e oito 
reais), a serem repassados pela SME através de duas parce-
las, destinados as despesas de custeio, priorizando aquelas 
destinadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VI-
GÊNCIA: O presente Convênio entrará em vigor na data de sua 
assinatura e será vigente até a data de 31 de março de 2015, 
podendo ser objeto de aditivo mediante justificado interesse 
público, por outras razões que a administração venha entender 
oportuna e conveniente, respeitada a legislação pertinente. 
DATA: Fortaleza, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim 
Aristides de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDU-
CAÇÃO - RESPONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO 
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM 
NOGUEIRA. 

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 174/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Jesus Cristo, DISTRITO DE EDUCAÇÃO 1, 
ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR E DIRE-
TOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio tem 
por objeto a execução de ações do Programa de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo princípio 
Constitucional que garante a todos o direito à Educação. O 
programa tem por objetivo fornecer o necessário suporte a 
todas as Unidades de Educação Básica do Sistema Público 
Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações 
pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, a 
serem realizadas mediante uma prática de gestão democrática 
e com participação de toda a comunidade escolar no processo 
de identificação de necessidades, priorização de gastos / inves-
timentos e na execução transparente dos recursos financeiros 
transferidos às escolas através de seus Conselhos Escolares. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - Integram este Convênio, dele fazen-
do parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes ane-
xos: Anexo Único - Orientações para prestação de contas dos 
recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Prestação de 
Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se 
o presente Convênio nas disposições contidas: nos arts. 34. 
VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, 
§3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da República; nos 
arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, 
§2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Gerais de Direito 
Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Ba-
lanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituírem 
programas de garantia de renda mínima associadas a ações 
sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 
10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, 
de 18 de agosto de 2011 que estabelece normas relativas às 
transferências de recursos do Município, mediante convênio, e 
dá outras providências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as 
obrigações acessórias das Unidades Executoras referentes à 
implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras 
providências; na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 
1996 que dispõe sobre a criação do Conselho Escolar nas 
escolas públicas municipais de Fortaleza e dá outras providên-
cias; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 
que delega competência aos Conselhos Escolares/Unidades 
Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, 

da Procuradoria Geral do Município que fala sobre a transfe-
rência de recursos financeiros para escolas municipais, des-
centralização de gestão, convergência com preceitos constitu-
cionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria do Te-
souro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 
0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                
R$ 19.728,00 (Dezenove mil, Setecentos e vinte e oito reais), a 
serem repassados pela SME através de duas parcelas, desti-
nados as despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas 
às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O pre-
sente Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e 
será vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser 
objeto de aditivo mediante justificado interesse público, por 
outras razões que a administração venha entender oportuna e 
conveniente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortale-
za, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de 
Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JESUS CRISTO. 

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 175/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Lenira Jurema Magalhães, DISTRITO DE 
EDUCAÇÃO 1, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO 
ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presen-
te Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pauta-
do pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA - Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: Anexo Único - Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
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mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 
0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                   
R$ 26.336,00 (Vinte e seis mil, Trezentos e trinta e seis reais), 
a serem repassados pela SME através de duas parcelas, desti-
nados as despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas 
às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O pre-
sente Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e 
será vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser 
objeto de aditivo mediante justificado interesse público, por 
outras razões que a administração venha entender oportuna e 
conveniente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortale-
za, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de 
Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LENIRA JUREMA 
MAGALHÃES.  

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 176/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Rachel de Queiroz, DISTRITO DE EDUCA-
ÇÃO 1, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR 
E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio 
tem por objeto a execução de ações do Programa de Manuten-
ção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo prin-
cípio Constitucional que garante a todos o direito à Educação. 
O programa tem por objetivo fornecer o necessário suporte a 
todas as Unidades de Educação Básica do Sistema Público 
Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações 
pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, a 
serem realizadas mediante uma prática de gestão democrática 
e com participação de toda a comunidade escolar no processo 
de identificação de necessidades, priorização de gastos / inves-
timentos e na execução transparente dos recursos financeiros 
transferidos às escolas através de seus Conselhos Escolares. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - Integram este Convênio, dele fazen-
do parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes ane-
xos: Anexo Único - Orientações para prestação de contas dos 
recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Prestação de 
Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se 
o presente Convênio nas disposições contidas: nos arts. 34. 
VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, 
§3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da República; nos 

arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, 
§2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Gerais de Direito 
Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Ba-
lanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituírem 
programas de garantia de renda mínima associadas a ações 
sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 
10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, 
de 18 de agosto de 2011 que estabelece normas relativas às 
transferências de recursos do Município, mediante convênio, e 
dá outras providências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as 
obrigações acessórias das Unidades Executoras referentes à 
implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras 
providências; na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 
1996 que dispõe sobre a criação do Conselho Escolar nas 
escolas públicas municipais de Fortaleza e dá outras providên-
cias; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 
que delega competência aos Conselhos Escolares/Unidades 
Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, 
da Procuradoria Geral do Município que fala sobre a transfe-
rência de recursos financeiros para escolas municipais, des-
centralização de gestão, convergência com preceitos constitu-
cionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria do Te-
souro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 
0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                       
R$ 24.624,00 (Vinte e quatro mil, Seiscentos e vinte e quatro 
reais), a serem repassados pela SME através de duas parce-
las, destinados as despesas de custeio, priorizando aquelas 
destinadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VI-
GÊNCIA: O presente Convênio entrará em vigor na data de sua 
assinatura e será vigente até a data de 31 de março de 2015, 
podendo ser objeto de aditivo mediante justificado interesse 
público, por outras razões que a administração venha entender 
oportuna e conveniente, respeitada a legislação pertinente. 
DATA: Fortaleza, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim 
Aristides de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDU-
CAÇÃO - RESPONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO 
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL RACHEL 
DE QUEIROZ. 

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 177/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL São Carlos, DISTRITO DE EDUCAÇÃO 3, 
ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR E DIRE-
TOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio tem 
por objeto a execução de ações do Programa de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo princípio 
Constitucional que garante a todos o direito à Educação. O 
programa tem por objetivo fornecer o necessário suporte a 
todas as Unidades de Educação Básica do Sistema Público 
Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações 
pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, a 
serem realizadas mediante uma prática de gestão democrática 
e com participação de toda a comunidade escolar no processo 
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de identificação de necessidades, priorização de gastos / inves-
timentos e na execução transparente dos recursos financeiros 
transferidos às escolas através de seus Conselhos Escolares. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - Integram este Convênio, dele fazen-
do parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes ane-
xos: Anexo Único - Orientações para prestação de contas dos 
recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Prestação de 
Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se 
o presente Convênio nas disposições contidas: nos arts. 34. 
VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, 
§3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da República; nos 
arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, 
§2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Gerais de Direito 
Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Ba-
lanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituírem 
programas de garantia de renda mínima associadas a ações 
sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 
10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, 
de 18 de agosto de 2011 que estabelece normas relativas às 
transferências de recursos do Município, mediante convênio, e 
dá outras providências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as 
obrigações acessórias das Unidades Executoras referentes à 
implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras 
providências; na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 
1996 que dispõe sobre a criação do Conselho Escolar nas 
escolas públicas municipais de Fortaleza e dá outras providên-
cias; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 
que delega competência aos Conselhos Escolares/Unidades 
Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, 
da Procuradoria Geral do Município que fala sobre a transfe-
rência de recursos financeiros para escolas municipais, des-
centralização de gestão, convergência com preceitos constitu-
cionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria do Te-
souro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 
 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam               
R$ 15.696,00 (Quinze mil, Seiscentos e noventa e seis reais), a 
serem repassados pela SME através de duas parcelas, desti-
nados as despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas 
às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O pre-
sente Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e 
será vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser 
objeto de aditivo mediante justificado interesse público, por 
outras razões que a administração venha entender oportuna e 
conveniente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortale-
za, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de 
Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO CARLOS. 

*** *** *** 
 
 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 178/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL José Batista de Oliveira, DISTRITO DE 

EDUCAÇÃO 4, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO 
ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presen-
te Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pauta-
do pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA - Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: Anexo Único - Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                 
R$ 54.820,00 (Cinquenta e quatro mil, Oitocentos e vinte reais), 
a serem repassados pela SME através de duas parcelas, desti-
nados as despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas 
às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O pre-
sente Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e 
será vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser 
objeto de aditivo mediante justificado interesse público, por 
outras razões que a administração venha entender oportuna e 
conveniente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortale-
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za, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de 
Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA DE 
OLIVEIRA.  

*** *** *** 
 
 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 179/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Ary de Sá Cavalcante, DISTRITO DE EDU-
CAÇÃO 4, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCO-
LAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente 
Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado 
pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA - Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: Anexo Único - Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 
0.105 

DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                  
R$ 21.116,00 (Vinte e um mil, Cento e dezesseis reais), a se-
rem repassados pela SME através de duas parcelas, destina-
dos as despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas às 
atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presen-
te Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e será 
vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser objeto 
de aditivo mediante justificado interesse público, por outras 
razões que a administração venha entender oportuna e conve-
niente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortaleza, 01 
de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oli-
veira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ARY DE SÁ 
CAVALCANTE. 

*** *** *** 
 
 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 180/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Casimiro Montenegro, DISTRITO DE EDU-
CAÇÃO 4, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCO-
LAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente 
Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado 
pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA - Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: Anexo Único - Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
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res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 
 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                   
R$ 54.336,00 (Cinquenta e quatro mil, Trezentos e trinta e seis 
reais), a serem repassados pela SME através de duas parce-
las, destinados as despesas de custeio, priorizando aquelas 
destinadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VI-
GÊNCIA: O presente Convênio entrará em vigor na data de sua 
assinatura e será vigente até a data de 31 de março de 2015, 
podendo ser objeto de aditivo mediante justificado interesse 
público, por outras razões que a administração venha entender 
oportuna e conveniente, respeitada a legislação pertinente. 
DATA: Fortaleza, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim 
Aristides de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDU-
CAÇÃO - RESPONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO 
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO 
MONTENEGRO.  

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 181/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Virgínia Smith, DISTRITO DE EDUCAÇÃO 
4, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR E 
DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio 
tem por objeto a execução de ações do Programa de Manuten-
ção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo prin-
cípio Constitucional que garante a todos o direito à Educação. 
O programa tem por objetivo fornecer o necessário suporte a 
todas as Unidades de Educação Básica do Sistema Público 
Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações 
pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, a 
serem realizadas mediante uma prática de gestão democrática 
e com participação de toda a comunidade escolar no processo 
de identificação de necessidades, priorização de gastos / inves-
timentos e na execução transparente dos recursos financeiros 
transferidos às escolas através de seus Conselhos Escolares. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - Integram este Convênio, dele fazen-
do parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes ane-
xos: Anexo Único - Orientações para prestação de contas dos 
recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Prestação de 
Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se 
o presente Convênio nas disposições contidas: nos arts. 34. 
VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, 
§3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da República; nos 
arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, 
§2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Gerais de Direito 
Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Ba-
lanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituírem 
programas de garantia de renda mínima associadas a ações 
sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 
10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, 
de 18 de agosto de 2011 que estabelece normas relativas às 
transferências de recursos do Município, mediante convênio, e 
dá outras providências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as 
obrigações acessórias das Unidades Executoras referentes à 
implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras 
providências; na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 
1996 que dispõe sobre a criação do Conselho Escolar nas 

escolas públicas municipais de Fortaleza e dá outras providên-
cias; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 
que delega competência aos Conselhos Escolares/Unidades 
Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, 
da Procuradoria Geral do Município que fala sobre a transfe-
rência de recursos financeiros para escolas municipais, des-
centralização de gestão, convergência com preceitos constitu-
cionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria do Te-
souro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 
 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                  
R$ 10.872,00 (Dez mil, Oitocentos e setenta e dois reais), a 
serem repassados pela SME através de duas parcelas, desti-
nados as despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas 
às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O pre-
sente Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e 
será vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser 
objeto de aditivo mediante justificado interesse público, por 
outras razões que a administração venha entender oportuna e 
conveniente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortale-
za, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de 
Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGÍNIA SMITH. 

*** *** *** 
 
 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 182/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Maria Viviane Benevides Gouveia, DISTRI-
TO DE EDUCAÇÃO 4, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSE-
LHO ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O 
presente Convênio tem por objeto a execução de ações do 
Programa de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – 
PMDE, pautado pelo princípio Constitucional que garante a 
todos o direito à Educação. O programa tem por objetivo forne-
cer o necessário suporte a todas as Unidades de Educação 
Básica do Sistema Público Municipal de Ensino de Fortaleza, 
com a promoção de ações pertinentes à manutenção e desen-
volvimento do ensino, a serem realizadas mediante uma prática 
de gestão democrática e com participação de toda a comuni-
dade escolar no processo de identificação de necessidades, 
priorização de gastos / investimentos e na execução transpa-
rente dos recursos financeiros transferidos às escolas através 
de seus Conselhos Escolares. SUBCLÁUSULA ÚNICA - Inte-
gram este Convênio, dele fazendo parte como se transcritos 
em seu corpo, os seguintes anexos: Anexo Único - Orientações 
para prestação de contas dos recursos – PMDE 2014 (elabora-
da pela Célula de Prestação de Contas da SME). DO FUNDA-
MENTO LEGAL: Fundamenta-se o presente Convênio nas 
disposições contidas: nos arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 
74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, 
da Constituição da República; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394, de 20 de-
zembro de 1996; nos artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, 
referente às Normas Gerais de Direito Financeiro para Elabora-
ção e Controle dos Orçamentos e Balanços da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 
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9533/97, que Autoriza o Poder Executivo a conceder apoio 
financeiro aos municípios que instituírem programas de garan-
tia de renda mínima associadas a ações sócio-educativas; no 
art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 10 de Janeiro de 
2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, de 18 de agosto 
de 2011 que estabelece normas relativas às transferências de 
recursos do Município, mediante convênio, e dá outras provi-
dências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as obrigações acessó-
rias das Unidades Executoras referentes à implantação do 
Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras providências; 
na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 1996 que dis-
põe sobre a criação do Conselho Escolar nas escolas públicas 
municipais de Fortaleza e dá outras providências; no Decreto 
Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 que delega com-
petência aos Conselhos Escolares/Unidades Executoras, na 
forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, da Procuradoria 
Geral do Município que fala sobre a transferência de recursos 
financeiros para escolas municipais, descentralização de ges-
tão, convergência com preceitos constitucionais e possibilida-
des; Portaria nº 448 da Secretaria do Tesouro Nacional, de 13 
de Setembro de 2002 que divulga o detalhamento das nature-
zas de despesas; Processo nºs 3447 e 3429/2002 – PGM – 
Procuradoria Geral do Município/Parecer nº 49/2002 – Trata da 
não necessidade dos Conselhos Escolares realizarem licitação 
pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei de Licitações e Contra-
tos na Administração Pública, Lei nº 13.019 de 31 de julho de 
2014  e Parecer Único nº 930/2014 – COJUR/SME. DA DOTA-
ÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução 
deste Termo correrão à conta do orçamento da SME, de acordo 
com a dotação orçamentária a seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 
 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                  
R$ 24.48,00 (Vinte e quatro mil, Quarenta e oito reais), a serem 
repassados pela SME através de duas parcelas, destinados as 
despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas às ativi-
dades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente 
Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e será 
vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser objeto 
de aditivo mediante justificado interesse público, por outras 
razões que a administração venha entender oportuna e conve-
niente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortaleza, 01 
de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de          
Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VIVIANE BENE-
VIDES GOUVEIA.  

*** *** *** 
 
 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 183/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Prof. Osmirio de Oliveira Barreto, DISTRITO 
DE EDUCAÇÃO 4, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO 
ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presen-
te Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pauta-
do pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA  - Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 

anexos: Anexo Único - Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 
 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                
R$ 38.548,00 (Trinta e oito mil, Quinhentos e quarenta e oito 
reais), a serem repassados pela SME através de duas parce-
las, destinados as despesas de custeio, priorizando aquelas 
destinadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VI-
GÊNCIA: O presente Convênio entrará em vigor na data de sua 
assinatura e será vigente até a data de 31 de março de 2015, 
podendo ser objeto de aditivo mediante justificado interesse 
público, por outras razões que a administração venha entender 
oportuna e conveniente, respeitada a legislação pertinente. 
DATA: Fortaleza, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim 
Aristides de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDU-
CAÇÃO - RESPONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO 
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. 
OSMIRIO DE OLIVEIRA BARRETO.  

***  *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 184/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Monteiro Lobato, DISTRITO DE EDUCA-
ÇÃO 4, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR 
E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio 
tem por objeto a execução de ações do Programa de Manuten-
ção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo prin-
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cípio Constitucional que garante a todos o direito à Educação. 
O programa tem por objetivo fornecer o necessário suporte a 
todas as Unidades de Educação Básica do Sistema Público 
Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações 
pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, a 
serem realizadas mediante uma prática de gestão democrática 
e com participação de toda a comunidade escolar no processo 
de identificação de necessidades, priorização de gastos / inves-
timentos e na execução transparente dos recursos financeiros 
transferidos às escolas através de seus Conselhos Escolares. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - Integram este Convênio, dele fazen-
do parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes ane-
xos: Anexo Único - Orientações para prestação de contas dos 
recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Prestação de 
Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se 
o presente Convênio nas disposições contidas: nos arts. 34. 
VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, 
§3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da República; nos 
arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, 
§2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Gerais de Direito 
Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Ba-
lanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituírem 
programas de garantia de renda mínima associadas a ações 
sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 
10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, 
de 18 de agosto de 2011 que estabelece normas relativas às 
transferências de recursos do Município, mediante convênio, e 
dá outras providências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as 
obrigações acessórias das Unidades Executoras referentes à 
implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras 
providências; na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 
1996 que dispõe sobre a criação do Conselho Escolar nas 
escolas públicas municipais de Fortaleza e dá outras providên-
cias; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 
que delega competência aos Conselhos Escolares/Unidades 
Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, 
da Procuradoria Geral do Município que fala sobre a transfe-
rência de recursos financeiros para escolas municipais, des-
centralização de gestão, convergência com preceitos constitu-
cionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria do Te-
souro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 
0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                    
R$ 20.880,00 (Vinte mil, Oitocentos e oitenta reais), a serem 
repassados pela SME através de duas parcelas, destinados as 
despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas às ativi-
dades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente 
Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e será 
vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser objeto 
de aditivo mediante justificado interesse público, por outras 
razões que a administração venha entender oportuna e conve-
niente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortaleza, 01 
de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de    
Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO.  

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 185/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Jonathan da Rocha Alcoforado, DISTRITO 
DE EDUCAÇÃO 4, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO 
ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presen-
te Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pauta-
do pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA - Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: Anexo Único - Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 
 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                  
R$ 36.476,00 (Trinta e seis mil, Quatrocentos e setenta e seis 
reais), a serem repassados pela SME através de duas parce-
las, destinados as despesas de custeio, priorizando aquelas 
destinadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VI-
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GÊNCIA: O presente Convênio entrará em vigor na data de sua 
assinatura e será vigente até a data de 31 de março de 2015, 
podendo ser objeto de aditivo mediante justificado interesse 
público, por outras razões que a administração venha entender 
oportuna e conveniente, respeitada a legislação pertinente. 
DATA: Fortaleza, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim 
Aristides de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDU-
CAÇÃO - RESPONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO 
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JONA-
THAN DA ROCHA ALCOFORADO.  

*** *** *** 
 
 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 186/2014 - PMDE 
-NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Haroldo Jorge Braun Vieira, DISTRITO DE 
EDUCAÇÃO 4, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO 
ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presen-
te Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pauta-
do pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA - Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: Anexo Único - Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 

decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 
 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam               
R$ 36.28,00 (Trinta e seis mil, Vinte e oito reais), a serem re-
passados pela SME através de duas parcelas, destinados as 
despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas às ativi-
dades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente 
Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e será 
vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser objeto 
de aditivo mediante justificado interesse público, por outras 
razões que a administração venha entender oportuna e conve-
niente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortaleza, 01 
de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de             
Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO JORGE 
BRAUN VIEIRA.  

*** *** *** 
 
 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 187/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Rosa Amaro Cavalcante, DISTRITO DE 
EDUCAÇÃO 4, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO 
ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presen-
te Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pauta-
do pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA - Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: Anexo Único - Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
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080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 
 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                 
R$ 15.24,00 (Quinze mil, Vinte e quatro reais), a serem repas-
sados pela SME através de duas parcelas, destinados as des-
pesas de custeio, priorizando aquelas destinadas às atividades 
pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente Convênio 
entrará em vigor na data de sua assinatura e será vigente até a 
data de 31 de março de 2015, podendo ser objeto de aditivo 
mediante justificado interesse público, por outras razões que a 
administração venha entender oportuna e conveniente, respei-
tada a legislação pertinente. DATA: Fortaleza, 01 de setembro 
de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira - SECRE-
TÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RESPONDENDO. DI-
RETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR DA 
ESCOLA MUNICIPAL ROSA AMARO CAVALCANTE. 

*** *** *** 
 
 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 188/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Catulo da Paixão Cearense, DISTRITO DE 
EDUCAÇÃO 4, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO 
ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presen-
te Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pauta-
do pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA - Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: Anexo Único - Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 

da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam             
R$ 15.744,00 (Quinze mil, Setecentos e quarenta e quatro 
reais), a serem repassados pela SME através de duas parce-
las, destinados as despesas de custeio, priorizando aquelas 
destinadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VI-
GÊNCIA: O presente Convênio entrará em vigor na data de sua 
assinatura e será vigente até a data de 31 de março de 2015, 
podendo ser objeto de aditivo mediante justificado interesse 
público, por outras razões que a administração venha entender 
oportuna e conveniente, respeitada a legislação pertinente. 
DATA: Fortaleza, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim 
Aristides de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDU-
CAÇÃO - RESPONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO 
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CATULO 
DA PAIXÃO CEARENSE.  

*** *** *** 
 
 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 189/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Carolino Sucupira, DISTRITO DE EDUCA-
ÇÃO 4, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR 
E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio 
tem por objeto a execução de ações do Programa de Manuten-
ção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo prin-
cípio Constitucional que garante a todos o direito à Educação. 
O programa tem por objetivo fornecer o necessário suporte a 
todas as Unidades de Educação Básica do Sistema Público 
Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações 
pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, a 
serem realizadas mediante uma prática de gestão democrática 
e com participação de toda a comunidade escolar no processo 
de identificação de necessidades, priorização de gastos / inves-
timentos e na execução transparente dos recursos financeiros 
transferidos às escolas através de seus Conselhos Escolares. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - Integram este Convênio, dele fazen-
do parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes ane-
xos: Anexo Único - Orientações para prestação de contas dos 
recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Prestação de 
Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se 
o presente Convênio nas disposições contidas: nos arts. 34. 
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VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, 
§3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da República; nos 
arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, 
§2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Gerais de Direito 
Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Ba-
lanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituírem 
programas de garantia de renda mínima associadas a ações 
sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 
10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, 
de 18 de agosto de 2011 que estabelece normas relativas às 
transferências de recursos do Município, mediante convênio, e 
dá outras providências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as 
obrigações acessórias das Unidades Executoras referentes à 
implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras 
providências; na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 
1996 que dispõe sobre a criação do Conselho Escolar nas 
escolas públicas municipais de Fortaleza e dá outras providên-
cias; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 
que delega competência aos Conselhos Escolares/Unidades 
Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, 
da Procuradoria Geral do Município que fala sobre a transfe-
rência de recursos financeiros para escolas municipais, des-
centralização de gestão, convergência com preceitos constitu-
cionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria do Te-
souro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam             
R$ 16.896,00 (Dezesseis mil, Oitocentos e noventa e seis re-
ais), a serem repassados pela SME através de duas parcelas, 
destinados as despesas de custeio, priorizando aquelas desti-
nadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 
O presente Convênio entrará em vigor na data de sua assinatu-
ra e será vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo 
ser objeto de aditivo mediante justificado interesse público, por 
outras razões que a administração venha entender oportuna e 
conveniente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortale-
za, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de 
Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CAROLINO SUCUPIRA.  

*** *** *** 
 
 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 190/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Padre Felice Pistoni, DISTRITO DE EDU-
CAÇÃO 4, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCO-
LAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente 
Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado 
pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 

a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA - Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: Anexo Único - Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                  
R$ 44.256,00 (Quarenta e quatro mil, Duzentos e cinquenta e 
seis reais), a serem repassados pela SME através de duas 
parcelas, destinados as despesas de custeio, priorizando aque-
las destinadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE 
VIGÊNCIA: O presente Convênio entrará em vigor na data de 
sua assinatura e será vigente até a data de 31 de março de 
2015, podendo ser objeto de aditivo mediante justificado inte-
resse público, por outras razões que a administração venha 
entender oportuna e conveniente, respeitada a legislação perti-
nente. DATA: Fortaleza, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: 
Joaquim Aristides de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DA EDUCAÇÃO - RESPONDENDO. DIRETOR(A) E PRESI-
DENTE DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL 
PADRE FELICE PISTONI.  

*** *** *** 
 
 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 191/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
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BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Adalberto Studart Filho, DISTRITO DE E-
DUCAÇÃO 4, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ES-
COLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente 
Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado 
pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA - Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: Anexo Único - Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                 
R$ 17.712,00 (Dezessete mil, Setecentos e doze reais), a se-
rem repassados pela SME através de duas parcelas, destina-
dos as despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas às 
atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presen-
te Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e será 
vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser objeto 

de aditivo mediante justificado interesse público, por outras 
razões que a administração venha entender oportuna e conve-
niente, respeitada a legislação pertinente.   DATA: Fortaleza, 01 
de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de           
Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ADALBERTO STUDART 
FILHO.   

*** *** *** 
 
 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 192/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Sérvulo Mendes Barroso, DISTRITO DE 
EDUCAÇÃO 5, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO 
ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presen-
te Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pauta-
do pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA - Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: Anexo Único - Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
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24.901.12.368.0105.2131.0001 

 
33.50.41 

0.101 

0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                
R$ 31.296,00 (Trinta e um mil, Duzentos e noventa e seis re-
ais), a serem repassados pela SME através de duas parcelas, 
destinados as despesas de custeio, priorizando aquelas desti-
nadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 
O presente Convênio entrará em vigor na data de sua assinatu-
ra e será vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo 
ser objeto de aditivo mediante justificado interesse público, por 
outras razões que a administração venha entender oportuna e 
conveniente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortale-
za, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de 
Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SÉRVULO MENDES 
BARROSO. 

*** *** *** 
 
 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 193/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL José Carlos da Costa Ribeiro, DISTRITO 
DE EDUCAÇÃO 3, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO 
ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presen-
te Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pauta-
do pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA - Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: Anexo Único - Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 

do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 
 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                  
R$ 40.508,00 (Quarenta mil, Quinhentos e oito reais), a serem 
repassados pela SME através de duas parcelas, destinados as 
despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas às ativi-
dades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente 
Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e será 
vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser objeto 
de aditivo mediante justificado interesse público, por outras 
razões que a administração venha entender oportuna e conve-
niente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortaleza, 01 
de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de               
Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CARLOS DA 
COSTA RIBEIRO.  

*** *** *** 
 
 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 194/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Maria Cardoso, DISTRITO DE EDUCAÇÃO 
3, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR E 
DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio 
tem por objeto a execução de ações do Programa de Manuten-
ção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo prin-
cípio Constitucional que garante a todos o direito à Educação. 
O programa tem por objetivo fornecer o necessário suporte a 
todas as Unidades de Educação Básica do Sistema Público 
Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações 
pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, a 
serem realizadas mediante uma prática de gestão democrática 
e com participação de toda a comunidade escolar no processo 
de identificação de necessidades, priorização de gastos / inves-
timentos e na execução transparente dos recursos financeiros 
transferidos às escolas através de seus Conselhos Escolares. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - Integram este Convênio, dele fazen-
do parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes ane-
xos: Anexo Único - Orientações para prestação de contas dos 
recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Prestação de 
Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se 
o presente Convênio nas disposições contidas: nos arts. 34. 
VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, 
§3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da República; nos 
arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, 
§2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Gerais de Direito 
Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Ba-
lanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituírem 
programas de garantia de renda mínima associadas a ações 
sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 
10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, 
de 18 de agosto de 2011 que estabelece normas relativas às 
transferências de recursos do Município, mediante convênio, e 
dá outras providências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as 
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obrigações acessórias das Unidades Executoras referentes à 
implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras 
providências; na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 
1996 que dispõe sobre a criação do Conselho Escolar nas 
escolas públicas municipais de Fortaleza e dá outras providên-
cias; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 
que delega competência aos Conselhos Escolares/Unidades 
Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, 
da Procuradoria Geral do Município que fala sobre a transfe-
rência de recursos financeiros para escolas municipais, des-
centralização de gestão, convergência com preceitos constitu-
cionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria do Te-
souro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 
 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                    
R$ 19.584,00 (Dezenove mil, Quinhentos e oitenta e quatro 
reais), a serem repassados pela SME através de duas parce-
las, destinados as despesas de custeio, priorizando aquelas 
destinadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VI-
GÊNCIA: O presente Convênio entrará em vigor na data de sua 
assinatura e será vigente até a data de 31 de março de 2015, 
podendo ser objeto de aditivo mediante justificado interesse 
público, por outras razões que a administração venha entender 
oportuna e conveniente, respeitada a legislação pertinente. 
DATA: Fortaleza, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim 
Aristides de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDU-
CAÇÃO, RESPONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO 
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA 
CARDOSO. 

*** *** *** 
 
 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 195/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL José Alcides Pinto, DISTRITO DE EDUCA-
ÇÃO 3, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR 
E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio 
tem por objeto a execução de ações do Programa de Manuten-
ção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo prin-
cípio Constitucional que garante a todos o direito à Educação. 
O programa tem por objetivo fornecer o necessário suporte a 
todas as Unidades de Educação Básica do Sistema Público 
Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações 
pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, a 
serem realizadas mediante uma prática de gestão democrática 
e com participação de toda a comunidade escolar no processo 
de identificação de necessidades, priorização de gastos / inves-
timentos e na execução transparente dos recursos financeiros 
transferidos às escolas através de seus Conselhos Escolares. - 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - Integram este Convênio, dele fazen-
do parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes ane-
xos: Anexo Único - Orientações para prestação de contas dos 
recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Prestação de 
Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se 
o presente Convênio nas disposições contidas: nos arts. 34. 
VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, 
§3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da República; nos 
arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, 
§2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Gerais de Direito 
Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Ba-
lanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituírem 
programas de garantia de renda mínima associadas a ações 
sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 
10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, 
de 18 de agosto de 2011 que estabelece normas relativas às 
transferências de recursos do Município, mediante convênio, e 
dá outras providências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as 
obrigações acessórias das Unidades Executoras referentes à 
implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras 
providências; na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 
1996 que dispõe sobre a criação do Conselho Escolar nas 
escolas públicas municipais de Fortaleza e dá outras providên-
cias; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 
que delega competência aos Conselhos Escolares/Unidades 
Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, 
da Procuradoria Geral do Município que fala sobre a transfe-
rência de recursos financeiros para escolas municipais, des-
centralização de gestão, convergência com preceitos constitu-
cionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria do Te-
souro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 
 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                   
R$ 52.992,00 (Cinquenta e dois mil, Novecentos e noventa e 
dois reais), a serem repassados pela SME através de duas 
parcelas, destinados as despesas de custeio, priorizando aque-
las destinadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE 
VIGÊNCIA: O presente Convênio entrará em vigor na data de 
sua assinatura e será vigente até a data de 31 de março de 
2015, podendo ser objeto de aditivo mediante justificado inte-
resse público, por outras razões que a administração venha 
entender oportuna e conveniente, respeitada a legislação perti-
nente. DATA: Fortaleza, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: 
Joaquim Aristides de oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DA EDUCAÇÃO - RESPONDENDO. DIRETOR(A) E PRESI-
DENTE DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL 
JOSÉ ALCIDES PINTO. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 196/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Manoel Rodrigues, DISTRITO DE EDUCA-
ÇÃO 1, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR 
E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio 
tem por objeto a execução de ações do Programa de Manuten-
ção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo prin-
cípio Constitucional que garante a todos o direito à Educação. 
O programa tem por objetivo fornecer o necessário suporte a 
todas as Unidades de Educação Básica do Sistema Público 
Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações 
pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, a 
serem realizadas mediante uma prática de gestão democrática 
e com participação de toda a comunidade escolar no processo 
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de identificação de necessidades, priorização de gastos / inves-
timentos e na execução transparente dos recursos financeiros 
transferidos às escolas através de seus Conselhos Escolares. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele fazendo 
parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes anexos:  
Anexo Único: Orientações para prestação de contas dos recur-
sos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Prestação de 
Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se 
o presente Convênio nas disposições contidas: nos arts. 34. 
VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, 
§3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da República; nos 
arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, 
§2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Gerais de Direito 
Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Ba-
lanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituírem 
programas de garantia de renda mínima associadas a ações 
sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 
10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, 
de 18 de agosto de 2011 que estabelece normas relativas às 
transferências de recursos do Município, mediante convênio, e 
dá outras providências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as 
obrigações acessórias das Unidades Executoras referentes à 
implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras 
providências; na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 
1996 que dispõe sobre a criação do Conselho Escolar nas 
escolas públicas municipais de Fortaleza e dá outras providên-
cias; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 
que delega competência aos Conselhos Escolares/Unidades 
Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, 
da Procuradoria Geral do Município que fala sobre a transfe-
rência de recursos financeiros para escolas municipais, des-
centralização de gestão, convergência com preceitos constitu-
cionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria do Te-
souro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 
 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam              
R$ 28.416,00 (Vinte e oito mil, Quatrocentos e desesseis reais), 
a serem repassados pela SME através de duas parcelas, desti-
nados as despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas 
às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O pre-
sente Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e 
será vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser 
objeto de aditivo mediante justificado interesse público, por 
outras razões que a administração venha entender oportuna e 
conveniente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortale-
za, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de 
Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 197/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Francisco das Chagas de Farias, DISTRITO 

DE EDUCAÇÃO 1, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO 
ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presen-
te Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pauta-
do pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes  
anexos: Anexo Único. Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga 
o detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 
e 3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                   
R$ 16.704,00 (Dezesseis mil, Setecentos e quatro reais), a 
serem repassados pela SME através de duas parcelas, desti-
nados as despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas 
às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O pre-
sente Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e 
será vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser 
objeto de aditivo mediante justificado interesse público, por 
outras razões que a administração venha entender oportuna e 
conveniente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortale-
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za, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de 
Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DAS 
CHAGAS DE FARIAS. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 198/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Professor José Círio Pereira Filho, DISTRI-
TO DE EDUCAÇÃO 5, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSE-
LHO ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O 
presente Convênio tem por objeto a execução de ações do 
Programa de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – 
PMDE, pautado pelo princípio Constitucional que garante a 
todos o direito à Educação. O programa tem por objetivo forne-
cer o necessário suporte a todas as Unidades de Educação 
Básica do Sistema Público Municipal de Ensino de Fortaleza, 
com a promoção de ações pertinentes à manutenção e desen-
volvimento do ensino, a serem realizadas mediante uma prática 
de gestão democrática e com participação de toda a comuni-
dade escolar no processo de identificação de necessidades, 
priorização de gastos / investimentos e na execução transpa-
rente dos recursos financeiros transferidos às escolas através 
de seus Conselhos Escolares. SUBCLÁUSULA ÚNICA: Inte-
gram este Convênio, dele fazendo parte como se transcritos 
em seu corpo, os seguintes anexos: Anexo Único: Orientações 
para prestação de contas dos recursos – PMDE 2014 (elabora-
da pela Célula de Prestação de Contas da SME). DO FUNDA-
MENTO LEGAL: Fundamenta-se o presente Convênio nas 
disposições contidas: nos arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 
74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 
61, da Constituição da República; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394, de 20 
dezembro de 1996; nos artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, 
referente às Normas Gerais de Direito Financeiro para Elabora-
ção e Controle dos Orçamentos e Balanços da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 
9533/97, que Autoriza o Poder Executivo a conceder apoio 
financeiro aos municípios que instituírem programas de garan-
tia de renda mínima associadas a ações sócio-educativas; no 
art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 10 de Janeiro de 
2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, de 18 de agosto 
de 2011 que estabelece normas relativas às transferências de 
recursos do Município, mediante convênio, e dá outras provi-
dências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as obrigações acessó-
rias das Unidades Executoras referentes à implantação do 
Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras providências; 
na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 1996 que dis-
põe sobre a criação do Conselho Escolar nas escolas públicas 
municipais de Fortaleza e dá outras providências; no Decreto 
Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 que delega com-
petência aos Conselhos Escolares/Unidades Executoras, na 
forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, da Procuradoria 
Geral do Município que fala sobre a transferência de recursos 
financeiros para escolas municipais, descentralização de ges-
tão, convergência com preceitos constitucionais e possibilida-
des; Portaria nº 448 da Secretaria do Tesouro Nacional, de 13 
de Setembro de 2002 que divulga o detalhamento das nature-
zas de despesas; Processo nºs 3447 e 3429/2002 – PGM – 
Procuradoria Geral do Município/Parecer nº 49/2002 – Trata da 
não necessidade dos Conselhos Escolares realizarem licitação 
pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei de Licitações e Contra-
tos na Administração Pública, Lei nº 13.019 de 31 de julho de 
2014  e Parecer Único nº 930/2014 – COJUR/SME. DA DOTA-
ÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução 
deste Termo correrão à conta do orçamento da SME, de acor-
do com a dotação orçamentária a seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 
0.105 

DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                 
R$ 48.684,00 (Quarenta e oito mil, Seiscentos e oitenta e 
quatro reais), a serem repassados pela SME através de duas 
parcelas, destinados as despesas de custeio, priorizando aque-
las destinadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE 
VIGÊNCIA: O presente Convênio entrará em vigor na data de 
sua assinatura e será vigente até a data de 31 de março de 
2015, podendo ser objeto de aditivo mediante justificado inte-
resse público, por outras razões que a administração venha 
entender oportuna e conveniente, respeitada a legislação perti-
nente. DATA: Fortaleza, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: 
Joaquim Aristides de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DA EDUCAÇÃO, RESPONDENDO. DIRETOR(A) E PRESI-
DENTE DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL 
PROFESSOR JOSÉ CÍRIO PEREIRA FILHO. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 199/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Dom Antônio de Almeida Lustosa, DISTRI-
TO DE EDUCAÇÃO 5, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSE-
LHO ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O 
presente Convênio tem por objeto a execução de ações do 
Programa de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – 
PMDE, pautado pelo princípio Constitucional que garante a 
todos o direito à Educação. O programa tem por objetivo forne-
cer o necessário suporte a todas as Unidades de Educação 
Básica do Sistema Público Municipal de Ensino de Fortaleza, 
com a promoção de ações pertinentes à manutenção e desen-
volvimento do ensino, a serem realizadas mediante uma prática 
de gestão democrática e com participação de toda a comuni-
dade escolar no processo de identificação de necessidades, 
priorização de gastos / investimentos e na execução transpa-
rente dos recursos financeiros transferidos às escolas através 
de seus Conselhos Escolares. SUBCLÁUSULA ÚNICA: Inte-
gram este Convênio, dele fazendo parte como se transcritos 
em seu corpo, os seguintes anexos: Anexo Único. Orientações 
para prestação de contas dos recursos – PMDE 2014 (elabora-
da pela Célula de Prestação de Contas da SME). DO FUNDA-
MENTO LEGAL: Fundamenta-se o presente Convênio nas 
disposições contidas: nos arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 
74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 
61, da Constituição da República; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394, de 20 
dezembro de 1996; nos artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, 
referente às Normas Gerais de Direito Financeiro para Elabora-
ção e Controle dos Orçamentos e Balanços da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 
9533/97, que Autoriza o Poder Executivo a conceder apoio 
financeiro aos municípios que instituírem programas de garan-
tia de renda mínima associadas a ações sócio-educativas; no 
art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 10 de Janeiro de 
2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, de 18 de agosto 
de 2011 que estabelece normas relativas às transferências de 
recursos do Município, mediante convênio, e dá outras provi-
dências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as obrigações acessó-
rias das Unidades Executoras referentes à implantação do 
Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras providências; 
na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 1996 que dis-
põe sobre a criação do Conselho Escolar nas escolas públicas 
municipais de Fortaleza e dá outras providências; no Decreto 
Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 que delega com-
petência aos Conselhos Escolares/Unidades Executoras, na 
forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, da Procuradoria 
Geral do Município que fala sobre a transferência de recursos 
financeiros para escolas municipais, descentralização de ges-
tão, convergência com preceitos constitucionais e possibilida-
des; Portaria nº 448 da Secretaria do Tesouro Nacional, de 13 
de Setembro de 2002 que divulga o detalhamento das nature-
zas de despesas; Processo nºs 3447 e 3429/2002 – PGM – 
Procuradoria Geral do Município/Parecer nº 49/2002 – Trata da 
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não necessidade dos Conselhos Escolares realizarem licitação 
pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei de Licitações e Contra-
tos na Administração Pública, Lei nº 13.019 de 31 de julho de 
2014  e Parecer Único nº 930/2014 – COJUR/SME. DA DOTA-
ÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução 
deste Termo correrão à conta do orçamento da SME, de acor-
do com a dotação orçamentária a seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 
0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam              
R$ 48.632,00 (Quarenta e oito mil, Seiscentos e trinta e dois 
reais), a serem repassados pela SME através de duas parce-
las, destinados as despesas de custeio, priorizando aquelas 
destinadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VI-
GÊNCIA: O presente Convênio entrará em vigor na data de sua 
assinatura e será vigente até a data de 31 de março de 2015, 
podendo ser objeto de aditivo mediante justificado interesse 
público, por outras razões que a administração venha entender 
oportuna e conveniente, respeitada a legislação pertinente. 
DATA: Fortaleza, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joa-
quim Aristides de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, RESPONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE 
DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOM 
ANTÔNIO DE ALMEIDA LUSTOSA. 

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 200/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Professora Antônia Maria de Lima, DISTRI-
TO DE EDUCAÇÃO 5, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSE-
LHO ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O 
presente Convênio tem por objeto a execução de ações do 
Programa de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – 
PMDE, pautado pelo princípio Constitucional que garante a 
todos o direito à Educação. O programa tem por objetivo forne-
cer o necessário suporte a todas as Unidades de Educação 
Básica do Sistema Público Municipal de Ensino de Fortaleza, 
com a promoção de ações pertinentes à manutenção e desen-
volvimento do ensino, a serem realizadas mediante uma prática 
de gestão democrática e com participação de toda a comuni-
dade escolar no processo de identificação de necessidades, 
priorização de gastos / investimentos e na execução transpa-
rente dos recursos financeiros transferidos às escolas através 
de seus Conselhos Escolares. SUBCLÁUSULA ÚNICA: Inte-
gram este Convênio, dele fazendo parte como se transcritos 
em seu corpo, os seguintes anexos: Anexo Único: Orientações 
para prestação de contas dos recursos – PMDE 2014 (elabora-
da pela Célula de Prestação de Contas da SME). DO FUNDA-
MENTO LEGAL: Fundamenta-se o presente Convênio nas 
disposições contidas: nos arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 
74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 
61, da Constituição da República; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394, de 20 
dezembro de 1996; nos artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, 
referente às Normas Gerais de Direito Financeiro para Elabora-
ção e Controle dos Orçamentos e Balanços da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 
9533/97, que Autoriza o Poder Executivo a conceder apoio 
financeiro aos municípios que instituírem programas de garan-
tia de renda mínima associadas a ações sócio-educativas; no 
art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 10 de Janeiro de 
2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, de 18 de agosto 
de 2011 que estabelece normas relativas às transferências de 
recursos do Município, mediante convênio, e dá outras provi-
dências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as obrigações acessó-
rias das Unidades Executoras referentes à implantação do 
Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras providências; 
na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 1996 que dis-

põe sobre a criação do Conselho Escolar nas escolas públicas 
municipais de Fortaleza e dá outras providências; no Decreto 
Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 que delega com-
petência aos Conselhos Escolares/Unidades Executoras, na 
forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, da Procuradoria 
Geral do Município que fala sobre a transferência de recursos 
financeiros para escolas municipais, descentralização de ges-
tão, convergência com preceitos constitucionais e possibilida-
des; Portaria nº 448 da Secretaria do Tesouro Nacional, de 13 
de Setembro de 2002 que divulga o detalhamento das nature-
zas de despesas; Processo nºs 3447 e 3429/2002 – PGM – 
Procuradoria Geral do Município/Parecer nº 49/2002 – Trata da 
não necessidade dos Conselhos Escolares realizarem licitação 
pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei de Licitações e Contra-
tos na Administração Pública, Lei nº 13.019 de 31 de julho de 
2014  e Parecer Único nº 930/2014 – COJUR/SME. DA DOTA-
ÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução 
deste Termo correrão à conta do orçamento da SME, de acor-
do com a dotação orçamentária a seguir:   
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 
0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                   
R$ 26.16,00 (Vinte e seis mil, Dezesseis reais), a serem repas-
sados pela SME através de duas parcelas, destinados as des-
pesas de custeio, priorizando aquelas destinadas às atividades 
pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente Convênio 
entrará em vigor na data de sua assinatura e será vigente até a 
data de 31 de março de 2015, podendo ser objeto de aditivo 
mediante justificado interesse público, por outras razões que a 
administração venha entender oportuna e conveniente, respei-
tada a legislação pertinente. DATA: Fortaleza, 01 de setembro 
de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de Oliveira - SECRE-
TÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RESPONDENDO. DI-
RETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR DA 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ANTÔNIA MARIA DE 
LIMA. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 201/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Professor Joaquim Francisco de Sousa 
Filho, DISTRITO DE EDUCAÇÃO 3, ATRAVÉS DO RESPEC-
TIVO CONSELHO ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO 
OBJETO: O presente Convênio tem por objeto a execução de 
ações do Programa de Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino – PMDE, pautado pelo princípio Constitucional que 
garante a todos o direito à Educação. O programa tem por 
objetivo fornecer o necessário suporte a todas as Unidades de 
Educação Básica do Sistema Público Municipal de Ensino de 
Fortaleza, com a promoção de ações pertinentes à manutenção 
e desenvolvimento do ensino, a serem realizadas mediante 
uma prática de gestão democrática e com participação de toda 
a comunidade escolar no processo de identificação de neces-
sidades, priorização de gastos / investimentos e na execução 
transparente dos recursos financeiros transferidos às escolas 
através de seus Conselhos Escolares. SUBCLÁUSULA ÚNICA: 
Integram este Convênio, dele fazendo parte como se transcri-
tos em seu corpo, os seguintes anexos: Anexo Único: Orienta-
ções para prestação de contas dos recursos – PMDE 2014 
(elaborada pela Célula de Prestação de Contas da SME). DO 
FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se o presente Convênio 
nas disposições contidas: nos arts. 34. VII, e 70. parágrafo 
único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, §3º; 213; 214, III; 
ADCT. 61, da Constituição da República; nos arts. 15, 70 e 71 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394, 
de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, §2º e 84 da Lei  
4320/64, referente às Normas Gerais de Direito Financeiro para 
Elaboração e Controle dos Orçamentos e Balanços da União, 
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dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; no art. 6º da 
Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Executivo a conceder apoio 
financeiro aos municípios que instituírem programas de garan-
tia de renda mínima associadas a ações sócio-educativas; no 
art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 10 de Janeiro de 
2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, de 18 de agosto 
de 2011 que estabelece normas relativas às transferências de 
recursos do Município, mediante convênio, e dá outras provi-
dências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as obrigações acessó-
rias das Unidades Executoras referentes à implantação do 
Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras providências; 
na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 1996 que dis-
põe sobre a criação do Conselho Escolar nas escolas públicas 
municipais de Fortaleza e dá outras providências; no Decreto 
Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 que delega com-
petência aos Conselhos Escolares/Unidades Executoras, na 
forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, da Procuradoria 
Geral do Município que fala sobre a transferência de recursos 
financeiros para escolas municipais, descentralização de ges-
tão, convergência com preceitos constitucionais e possibilida-
des; Portaria nº 448 da Secretaria do Tesouro Nacional, de 13 
de Setembro de 2002 que divulga o detalhamento das nature-
zas de despesas; Processo nºs 3447 e 3429/2002 – PGM – 
Procuradoria Geral do Município/Parecer nº 49/2002 – Trata da 
não necessidade dos Conselhos Escolares realizarem licitação 
pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei de Licitações e Contra-
tos na Administração Pública, Lei nº 13.019 de 31 de julho de 
2014  e Parecer Único nº 930/2014 – COJUR/SME. DA DOTA-
ÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução 
deste Termo correrão à conta do orçamento da SME, de acor-
do com a dotação orçamentária a seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 
0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                     
R$ 24.624,00 (Vinte e quatro mil, Seiscentos e vinte e quatro 
reais), a serem repassados pela SME através de duas parce-
las, destinados as despesas de custeio, priorizando aquelas 
destinadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VI-
GÊNCIA: O presente Convênio entrará em vigor na data de sua 
assinatura e será vigente até a data de 31 de março de 2015, 
podendo ser objeto de aditivo mediante justificado interesse 
público, por outras razões que a administração venha entender 
oportuna e conveniente, respeitada a legislação pertinente. 
DATA: Fortaleza, 01 de setembro de 2014. ASSINAM:                
Joaquim Aristides de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DA EDUCAÇÃO, RESPONDENDO. DIRETOR(A) E PRESI-
DENTE DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL 
PROFESSOR JOAQUIM FRANCISCO DE SOUSA FILHO. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 202/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Professor Luis Recamonde Capelo, DIS-
TRITO DE EDUCAÇÃO 3, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CON-
SELHO ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O 
presente Convênio tem por objeto a execução de ações do 
Programa de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – 
PMDE, pautado pelo princípio Constitucional que garante a 
todos o direito à Educação. O programa tem por objetivo forne-
cer o necessário suporte a todas as Unidades de Educação 
Básica do Sistema Público Municipal de Ensino de Fortaleza, 
com a promoção de ações pertinentes à manutenção e desen-
volvimento do ensino, a serem realizadas mediante uma prática 
de gestão democrática e com participação de toda a comuni-
dade escolar no processo de identificação de necessidades, 
priorização de gastos / investimentos e na execução transpa-
rente dos recursos financeiros transferidos às escolas através 
de seus Conselhos Escolares. SUBCLÁUSULA ÚNICA: Inte-

gram este Convênio, dele fazendo parte como se transcritos 
em seu corpo, os seguintes anexos:  Anexo Único: Orientações 
para prestação de contas dos recursos – PMDE 2014 (elabora-
da pela Célula de Prestação de Contas da SME). DO FUNDA-
MENTO LEGAL: Fundamenta-se o presente Convênio nas 
disposições contidas: nos arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 
74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 
61, da Constituição da República; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394, de 20 
dezembro de 1996; nos artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, 
referente às Normas Gerais de Direito Financeiro para Elabora-
ção e Controle dos Orçamentos e Balanços da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 
9533/97, que Autoriza o Poder Executivo a conceder apoio 
financeiro aos municípios que instituírem programas de garan-
tia de renda mínima associadas a ações sócio-educativas; no 
art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 10 de Janeiro de 
2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, de 18 de agosto 
de 2011 que estabelece normas relativas às transferências de 
recursos do Município, mediante convênio, e dá outras provi-
dências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as obrigações acessó-
rias das Unidades Executoras referentes à implantação do 
Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras providências; 
na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 1996 que dis-
põe sobre a criação do Conselho Escolar nas escolas públicas 
municipais de Fortaleza e dá outras providências; no Decreto 
Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 que delega com-
petência aos Conselhos Escolares/Unidades Executoras, na 
forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, da Procuradoria 
Geral do Município que fala sobre a transferência de recursos 
financeiros para escolas municipais, descentralização de ges-
tão, convergência com preceitos constitucionais e possibilida-
des; Portaria nº 448 da Secretaria do Tesouro Nacional, de 13 
de Setembro de 2002 que divulga o detalhamento das nature-
zas de despesas; Processo nºs 3447 e 3429/2002 – PGM – 
Procuradoria Geral do Município/Parecer nº 49/2002 – Trata da 
não necessidade dos Conselhos Escolares realizarem licitação 
pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei de Licitações e Contra-
tos na Administração Pública, Lei nº 13.019 de 31 de julho de 
2014  e Parecer Único nº 930/2014 – COJUR/SME. DA DOTA-
ÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução 
deste Termo correrão à conta do orçamento da SME, de acor-
do com a dotação orçamentária a seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 
 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                      
R$ 34.848,00 (Trinta e quatro mil, Oitocentos e quarenta e oito 
reais), a serem repassados pela SME através de duas parce-
las, destinados as despesas de custeio, priorizando aquelas 
destinadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VI-
GÊNCIA: O presente Convênio entrará em vigor na data de sua 
assinatura e será vigente até a data de 31 de março de 2015, 
podendo ser objeto de aditivo mediante justificado interesse 
público, por outras razões que a administração venha entender 
oportuna e conveniente, respeitada a legislação pertinente. 
DATA: Fortaleza, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joa-
quim Aristides de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, RESPONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE 
DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL 
PROFESSOR LUIS RECAMONDE CAPELO. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 203/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Papa João XXIII, DISTRITO DE EDUCA-
ÇÃO 4, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR 
E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio 
tem por objeto a execução de ações do Programa de Manuten-
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ção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo prin-
cípio Constitucional que garante a todos o direito à Educação. 
O programa tem por objetivo fornecer o necessário suporte a 
todas as Unidades de Educação Básica do Sistema Público 
Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações 
pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, a 
serem realizadas mediante uma prática de gestão democrática 
e com participação de toda a comunidade escolar no processo 
de identificação de necessidades, priorização de gastos / inves-
timentos e na execução transparente dos recursos financeiros 
transferidos às escolas através de seus Conselhos Escolares. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele fazendo 
parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: 
Anexo Único: Orientações para prestação de contas dos recur-
sos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Prestação de 
Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se 
o presente Convênio nas disposições contidas: nos arts. 34. 
VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, 
§3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da República; nos 
arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, 
§2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Gerais de Direito 
Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Ba-
lanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituírem 
programas de garantia de renda mínima associadas a ações 
sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 
10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, 
de 18 de agosto de 2011 que estabelece normas relativas às 
transferências de recursos do Município, mediante convênio, e 
dá outras providências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as 
obrigações acessórias das Unidades Executoras referentes à 
implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras 
providências; na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 
1996 que dispõe sobre a criação do Conselho Escolar nas 
escolas públicas municipais de Fortaleza e dá outras providên-
cias; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 
que delega competência aos Conselhos Escolares/Unidades 
Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, 
da Procuradoria Geral do Município que fala sobre a transfe-
rência de recursos financeiros para escolas municipais, des-
centralização de gestão, convergência com preceitos constitu-
cionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria do Te-
souro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                     
R$ 52.380,00 (Cinquenta e dois mil, Trezentos e oitenta reais), 
a serem repassados pela SME através de duas parcelas, desti-
nados as despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas 
às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O pre-
sente Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e 
será vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser 
objeto de aditivo mediante justificado interesse público, por 
outras razões que a administração venha entender oportuna e 
conveniente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortale-
za, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de 
Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RES-

PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PAPA JOÃO XXIII. 

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 204/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Waldemar Barroso, DISTRITO DE EDU-
CAÇÃO 4, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCO-
LAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente 
Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado 
pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: Anexo Único: Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga 
o detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 
e 3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 
0.105 

DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                    
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R$ 50.928,00 (Cinquenta mil, Novecentos e vinte e oito reais), 
a serem repassados pela SME através de duas parcelas, desti-
nados as despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas 
às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O pre-
sente Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e 
será vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser 
objeto de aditivo mediante justificado interesse público, por 
outras razões que a administração venha entender oportuna e 
conveniente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortale-
za, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de 
Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL WALDEMAR BA-
RROSO. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 205/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Maria de Carvalho Martins, DISTRITO DE 
EDUCAÇÃO 4, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO 
ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presen-
te Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pauta-
do pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: Anexo Único: Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga 
o detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 
e 3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 

13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                  
R$ 37.420,00 (Trinta e sete mil, Quatrocentos e vinte reais), a 
serem repassados pela SME através de duas parcelas, desti-
nados as despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas 
às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O pre-
sente Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e 
será vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser 
objeto de aditivo mediante justificado interesse público, por 
outras razões que a administração venha entender oportuna e 
conveniente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortale-
za, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de 
Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE CARVALHO 
MARTINS. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 206/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Ayrton Teixeira, DISTRITO DE EDUCAÇÃO 
4, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCOLAR E 
DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente Convênio 
tem por objeto a execução de ações do Programa de Manuten-
ção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado pelo prin-
cípio Constitucional que garante a todos o direito à Educação. 
O programa tem por objetivo fornecer o necessário suporte a 
todas as Unidades de Educação Básica do Sistema Público 
Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de ações 
pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, a 
serem realizadas mediante uma prática de gestão democrática 
e com participação de toda a comunidade escolar no processo 
de identificação de necessidades, priorização de gastos / inves-
timentos e na execução transparente dos recursos financeiros 
transferidos às escolas através de seus Conselhos Escolares. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele fazendo 
parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: 
Anexo Único: Orientações para prestação de contas dos recur-
sos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Prestação de 
Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se 
o presente Convênio nas disposições contidas: nos arts. 34. 
VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, 
§3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da República; nos 
arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, 
§2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Gerais de Direito 
Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Ba-
lanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder apoio financeiro aos municípios que instituírem 
programas de garantia de renda mínima associadas a ações 
sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 
10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, 
de 18 de agosto de 2011 que estabelece normas relativas às 
transferências de recursos do Município, mediante convênio, e 
dá outras providências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as 
obrigações acessórias das Unidades Executoras referentes à 
implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras 
providências; na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 
1996 que dispõe sobre a criação do Conselho Escolar nas 
escolas públicas municipais de Fortaleza e dá outras providên-
cias; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 
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que delega competência aos Conselhos Escolares/Unidades 
Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, 
da Procuradoria Geral do Município que fala sobre a transfe-
rência de recursos financeiros para escolas municipais, des-
centralização de gestão, convergência com preceitos constitu-
cionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria do Te-
souro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga o 
detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 e 
3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                  
R$ 49.536,00 (Quarenta e nove mil, Quinhentos e trinta e seis 
reais), a serem repassados pela SME através de duas parce-
las, destinados as despesas de custeio, priorizando aquelas 
destinadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VI-
GÊNCIA: O presente Convênio entrará em vigor na data de sua 
assinatura e será vigente até a data de 31 de março de 2015, 
podendo ser objeto de aditivo mediante justificado interesse 
público, por outras razões que a administração venha entender 
oportuna e conveniente, respeitada a legislação pertinente. 
DATA: Fortaleza, 01 de setembro de 2014. ASSINAM:               
Joaquim Aristides de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DA EDUCAÇÃO, RESPONDENDO. DIRETOR(A) E PRESI-
DENTE DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL 
AYRTON TEIXEIRA. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 207/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Adroaldo Teixeira Castelo, DISTRITO DE 
EDUCAÇÃO 3, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO 
ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presen-
te Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pauta-
do pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: Anexo Único: Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 

que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga 
o detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 
e 3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                
R$ 52.80,00 (cinquenta e dois mil, oitenta reais), a serem re-
passados pela SME através de duas parcelas, destinados as 
despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas às ativi-
dades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente 
Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e será 
vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser objeto 
de aditivo mediante justificado interesse público, por outras 
razões que a administração venha entender oportuna e conve-
niente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortaleza, 01 
de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de            
Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ADROALDO TEIXEIRA 
CASTELO. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 208/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Gabriel Cavalcante, DISTRITO DE EDU-
CAÇÃO 3, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO ESCO-
LAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presente 
Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pautado 
pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: Anexo Único: Orientações para prestação de contas 
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dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga 
o detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 
e 3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam               
R$ 29.616,00 (vinte e nove mil, seiscentos e dezesseis reais), a 
serem repassados pela SME através de duas parcelas, desti-
nados as despesas de custeio, priorizando aquelas destinadas 
às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O pre-
sente Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e 
será vigente até a data de 31 de março de 2015, podendo ser 
objeto de aditivo mediante justificado interesse público, por 
outras razões que a administração venha entender oportuna e 
conveniente, respeitada a legislação pertinente. DATA: Fortale-
za, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joaquim Aristides de 
Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RES-
PONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE DO CONSELHO 
ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GABRIEL CAVALCAN-
TE. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 209/2014 - PMDE 
-  NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Professora Maria do Socorro Ferreira Viri-
no, DISTRITO DE EDUCAÇÃO 6, ATRAVÉS DO RESPECTI-
VO CONSELHO ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO 
OBJETO: O presente Convênio tem por objeto a execução de 
ações do Programa de Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino – PMDE, pautado pelo princípio Constitucional que 

garante a todos o direito à Educação. O programa tem por 
objetivo fornecer o necessário suporte a todas as Unidades de 
Educação Básica do Sistema Público Municipal de Ensino de 
Fortaleza, com a promoção de ações pertinentes à manutenção 
e desenvolvimento do ensino, a serem realizadas mediante 
uma prática de gestão democrática e com participação de toda 
a comunidade escolar no processo de identificação de neces-
sidades, priorização de gastos / investimentos e na execução 
transparente dos recursos financeiros transferidos às escolas 
através de seus Conselhos Escolares. SUBCLÁUSULA ÚNICA: 
Integram este Convênio, dele fazendo parte como se transcri-
tos em seu corpo, os seguintes anexos: Anexo Único: Orienta-
ções para prestação de contas dos recursos – PMDE 2014 
(elaborada pela Célula de Prestação de Contas da SME). DO 
FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se o presente Convênio 
nas disposições contidas: nos arts. 34. VII, e 70. parágrafo 
único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, VII; 212, §3º; 213; 214, III; 
ADCT. 61, da Constituição da República; nos arts. 15, 70 e 71 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394, 
de 20 dezembro de 1996; nos artigos 15, §2º e 84 da Lei  
4320/64, referente às Normas Gerais de Direito Financeiro para 
Elaboração e Controle dos Orçamentos e Balanços da União, 
dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; no art. 6º da 
Lei 9533/97, que Autoriza o Poder Executivo a conceder apoio 
financeiro aos municípios que instituírem programas de garan-
tia de renda mínima associadas a ações sócio-educativas; no 
art. 668 da Lei 10.406 do Código Civil de 10 de Janeiro de 
2002; na Instrução Normativa da CGM N.º 02, de 18 de agosto 
de 2011 que estabelece normas relativas às transferências de 
recursos do Município, mediante convênio, e dá outras provi-
dências; Dec. 2896/98 que dispõe sobre as obrigações acessó-
rias das Unidades Executoras referentes à implantação do 
Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras providências; 
na Lei Municipal n° 7990 de 23 de dezembro de 1996 que dis-
põe sobre a criação do Conselho Escolar nas escolas públicas 
municipais de Fortaleza e dá outras providências; no Decreto 
Municipal nº 10.851 de 18 de agosto de 2000 que delega com-
petência aos Conselhos Escolares/Unidades Executoras, na 
forma que indica; no Parecer nº 080/00 – PA, da Procuradoria 
Geral do Município que fala sobre a transferência de recursos 
financeiros para escolas municipais, descentralização de ges-
tão, convergência com preceitos constitucionais e possibilida-
des; Portaria nº 448 da Secretaria do Tesouro Nacional, de 13 
de Setembro de 2002 que divulga o detalhamento das nature-
zas de despesas; Processo nºs 3447 e 3429/2002 – PGM – 
Procuradoria Geral do Município/Parecer nº 49/2002 – Trata da 
não necessidade dos Conselhos Escolares realizarem licitação 
pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei de Licitações e Contra-
tos na Administração Pública, Lei nº 13.019 de 31 de julho de 
2014  e Parecer Único nº 930/2014 – COJUR/SME. DA DOTA-
ÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução 
deste Termo correrão à conta do orçamento da SME, de acor-
do com a dotação orçamentária a seguir:  

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 
0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                 
R$ 44.372,00 (quarenta e quatro mil, trezentos e setenta e dois 
reais), a serem repassados pela SME através de duas parce-
las, destinados as despesas de custeio, priorizando aquelas 
destinadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VI-
GÊNCIA: O presente Convênio entrará em vigor na data de sua 
assinatura e será vigente até a data de 31 de março de 2015, 
podendo ser objeto de aditivo mediante justificado interesse 
público, por outras razões que a administração venha entender 
oportuna e conveniente, respeitada a legislação pertinente. 
DATA: Fortaleza, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joa-
quim Aristides de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, RESPONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE 
DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL 
PROFESSORA MARIA DO SOCORRO FERREIRA VIRINO. 

*** *** *** 
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 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 210/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Geisa Firmo Gonçalves, DISTRITO DE 
EDUCAÇÃO 4, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO 
ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presen-
te Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pauta-
do pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: Anexo Único: Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga 
o detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 
e 3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 

0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam              
R$ 19.968,00 (dezenove mil, novecentos e sessenta e oito 
reais), a serem repassados pela SME através de duas parce-
las, destinados as despesas de custeio, priorizando aquelas 

destinadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VI-
GÊNCIA: O presente Convênio entrará em vigor na data de sua 
assinatura e será vigente até a data de 31 de março de 2015, 
podendo ser objeto de aditivo mediante justificado interesse 
público, por outras razões que a administração venha entender 
oportuna e conveniente, respeitada a legislação pertinente. 
DATA: Fortaleza, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joa-
quim Aristides de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, RESPONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE 
DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GEISA 
FIRMO GONÇALVES. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 211/2014 - PMDE 
- NATUREZA DO ATO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA COM INTERVENIÊN-
CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A ES-
COLA MUNICIPAL Josefa Barros de Alencar, DISTRITO DE 
EDUCAÇÃO 6, ATRAVÉS DO RESPECTIVO CONSELHO 
ESCOLAR E DIRETOR(A) ESCOLAR. DO OBJETO: O presen-
te Convênio tem por objeto a execução de ações do Programa 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – PMDE, pauta-
do pelo princípio Constitucional que garante a todos o direito à 
Educação. O programa tem por objetivo fornecer o necessário 
suporte a todas as Unidades de Educação Básica do Sistema 
Público Municipal de Ensino de Fortaleza, com a promoção de 
ações pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a serem realizadas mediante uma prática de gestão democráti-
ca e com participação de toda a comunidade escolar no pro-
cesso de identificação de necessidades, priorização de gastos / 
investimentos e na execução transparente dos recursos finan-
ceiros transferidos às escolas através de seus Conselhos Esco-
lares. SUBCLÁUSULA ÚNICA: Integram este Convênio, dele 
fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: Anexo Único: Orientações para prestação de contas 
dos recursos – PMDE 2014 (elaborada pela Célula de Presta-
ção de Contas da SME). DO FUNDAMENTO LEGAL: Funda-
menta-se o presente Convênio nas disposições contidas: nos 
arts. 34. VII, e 70. parágrafo único; 74, §1º; 205; 206, VI; 208, 
VII; 212, §3º; 213; 214, III; ADCT. 61, da Constituição da Repú-
blica; nos arts. 15, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394, de 20 dezembro de 1996; nos 
artigos 15, §2º e 84 da Lei  4320/64, referente às Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Or-
çamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal; no art. 6º da Lei 9533/97, que Autoriza o 
Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios 
que instituírem programas de garantia de renda mínima associ-
adas a ações sócio-educativas; no art. 668 da Lei 10.406 do 
Código Civil de 10 de Janeiro de 2002; na Instrução Normativa 
da CGM N.º 02, de 18 de agosto de 2011 que estabelece nor-
mas relativas às transferências de recursos do Município, me-
diante convênio, e dá outras providências; Dec. 2896/98 que 
dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executo-
ras referentes à implantação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola e dá outras providências; na Lei Municipal n° 7990 de 
23 de dezembro de 1996 que dispõe sobre a criação do Conse-
lho Escolar nas escolas públicas municipais de Fortaleza e dá 
outras providências; no Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de 
agosto de 2000 que delega competência aos Conselhos Esco-
lares/Unidades Executoras, na forma que indica; no Parecer nº 
080/00 – PA, da Procuradoria Geral do Município que fala so-
bre a transferência de recursos financeiros para escolas muni-
cipais, descentralização de gestão, convergência com preceitos 
constitucionais e possibilidades; Portaria nº 448 da Secretaria 
do Tesouro Nacional, de 13 de Setembro de 2002 que divulga 
o detalhamento das naturezas de despesas; Processo nºs 3447 
e 3429/2002 – PGM – Procuradoria Geral do Município/Parecer 
nº 49/2002 – Trata da não necessidade dos Conselhos Escola-
res realizarem licitação pública na forma da Lei 8.666/93 – Lei 
de Licitações e Contratos na Administração Pública, Lei nº 
13.019 de 31 de julho de 2014  e Parecer Único nº 930/2014 – 
COJUR/SME. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes da execução deste Termo correrão à conta do 
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orçamento da SME, de acordo com a dotação orçamentária a 
seguir:  
 

24.901.12.368.0105.2131.0001 33.50.41 
0.101 
0.105 

 
DO VALOR DO CONVÊNIO: Os recursos financeiros para 
execução do objeto previsto neste Convênio totalizam                  
R$ 22.992,00 (vinte e dois mil, novecentos e noventa e dois 
reais), a serem repassados pela SME através de duas parce-
las, destinados as despesas de custeio, priorizando aquelas 
destinadas às atividades pedagógicas. DO PRAZO DE VI-
GÊNCIA: O presente Convênio entrará em vigor na data de sua 
assinatura e será vigente até a data de 31 de março de 2015, 
podendo ser objeto de aditivo mediante justificado interesse 
público, por outras razões que a administração venha entender 
oportuna e conveniente, respeitada a legislação pertinente. 
DATA: Fortaleza, 01 de setembro de 2014. ASSINAM: Joa-
quim Aristides de Oliveira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, RESPONDENDO. DIRETOR(A) E PRESIDENTE 
DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL 
JOSEFA BARROS DE ALENCAR. 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   

 
 
 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - Homologação 
do Pregão Eletrônico nº 054/2014, Processo nº 
0611135733889/2013, referente à contratação de empresa para 
prestação dos serviços de seguro total contra sinistro dos veí-
culos – tipo ambulâncias e tipo motolâncias, pelo período de 12 
(doze) meses, podendo ser prorrogado nos moldes da lei, de 
acordo com as especificações e quantitativos previstos no 
Anexo I – Termo de Referência do Edital. Após apreciar o pro-
cesso licitatório do Pregão Eletrônico nº 054/2014, com abertu-
ra em 24/03/2014, HOMOLOGO no uso das atribuições que me 
confere o inciso VI do art. 7º do Decreto Municipal nº 11.251, de 
10.09.2002 e nos termos indicados pelo relatório assinado pela 
Pregoeira Maria Adriani de Oliveira Ribeiro Marques, da Central 
das Licitações da Prefeitura de Fortaleza, nas páginas nºs. 545 
a 549 do processo em referência, onde foi classificada em 
primeiro lugar as seguintes empresas: PORTO SEGURO 
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, inscrita no CNPJ nº 
61.198.164/0001-60, para os lotes 01 e 03, perfazendo um 
valor total de R$ 17.282,00 (dezessete mil e duzentos e oitenta 
e dois reais) e a empresa MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., 
inscrita no CNPJ nº 61.074.175/0001-38, para o lote 2, perfa-
zendo um valor total de R$ 157.200,00 (cento e cinquenta e 
sete mil e duzentos reais). O valor global da licitação é de            
R$ 174.482,00 (cento e setenta e quatro mil, quatrocentos e 
oitenta e dois reais). As despesas decorrerão à conta das dota-
ções consignadas ao: Projeto/Atividade Código 25.901.10.302. 
0123.2523.0001, Elemento de Despesa 33.90.39, Fonte de 
Recurso 0 212, Sequencial de Despesa nº. 663 da Ação de 
Manutenção dos Pontos de Atenção da Rede de Urgência e 
Emergência. Publique-se e cumpra-se. Fortaleza (CE), 09 de 
setembro de 2014. Maria do Perpétuo Socorro Martins  
Breckenfeld - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS. 

*** *** *** 

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - Homologação 
do Pregão Eletrônico nº 142/2014, Processo nº P081130/2014, 
referente ao Registro de Preços para futuras e eventuais aqui-
sições de insumos (brocas e outros) destinados ao atendimento 
odontológico da Atenção Secundária à Saúde, nas unidades 
que realizam atendimento especializado do Município de Forta-
leza, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as es-
pecificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de 
Referência do Edital. Após apreciar o processo licitatório do 
Pregão Eletrônico nº 142/2014, com abertura em 04/07/2014, 

HOMOLOGO no uso das atribuições que me confere o inciso 
VI do art. 7º do Decreto Municipal nº 11.251, de 10.09.2002 e 
nos termos indicados pelo relatório assinado pelo pregoeiro 
José Jesus Lédio de Alencar, da Central das Licitações da 
Prefeitura de Fortaleza, nas páginas nºs. 625 a 641 do proces-
so em referência, onde foi classificada em primeiro lugar as 
seguintes empresas: IN-DENTAL PROD Odontológicos Médi-
cos e Hospitalares Ltda, inscrita no CNPJ nº 07.788.510/0001-
14, para os lotes 01, 04, 05, 06, 08, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 25 e 26, perfazendo um valor total de                       
R$ 158.797,00 (cento e cinquenta e oito mil, setecentos e no-
venta e sete reais); a empresa EMIGE Materiais Odontológicos 
Ltda - ME, inscrita no CNPJ nº 71.505.564/0001-24, para os 
lotes 02 e 07, perfazendo um valor total de R$ 13.725,20 (treze 
mil, setecentos e vinte e cinco mil e vinte centavos); a empresa 
PROHOSPITAL Comércio Holanda Ltda, inscrita no CNPJ nº. 
09.485.574/0001-71, para os lotes 03, 09, 12, 14, 24, 27 e 29, 
perfazendo um valor total de R$ 95.493,90 (noventa e cinco 
mil, quatrocentos e noventa e três reais e noventa centavos). O 
valor global da licitação é de R$ 268.016,10 (duzentos e ses-
senta e oito mil, dezesseis reais e dez centavos). As despesas 
decorrerão à conta das dotações consignadas ao: Proje-
to/Atividade Código 25.901.10.303.0127.2518.0001, Elemento 
de Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso 0 212 da Ação de 
Manutenção da Central de Abastecimento Farmacêutico. Publi-
que-se e cumpra-se. Fortaleza (CE), 09 de setembro de 2014. 
Maria do Perpétuo Socorro Martins Breckenfeld - SECRE-
TÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS. 

*** *** *** 
 

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - Homologação 
do Pregão Eletrônico nº 168/2014, Processo nº P027427/2013, 
referente ao Registro de Preços para futuras e eventuais aqui-
sições de soluções (degermantes e outros) para atender a 
necessidade do abastecimento das Unidades Hospitalares 
Municipais, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com 
as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo 
de Referência do Edital. Após apreciar o processo licitatório do 
Pregão Eletrônico nº 168/2014, com abertura em 30/07/2014, 
HOMOLOGO no uso das atribuições que me confere o inciso 
VI do art. 7º do Decreto Municipal nº 11.251, de 10.09.2002 e 
nos termos indicados pelo relatório assinado pelo pregoeiro 
Carlos Henrique Rocha Almeida, da Central das Licitações da 
Prefeitura de Fortaleza, nas páginas nºs. 548 a 553 do proces-
so em referência, onde foi classificada em primeiro lugar as 
seguintes empresas: PANORAMA Comércio de Produtos Mé-
dicos e Farmacêuticos Ltda, inscrita no CNPJ nº. 
01.722.296/0001-17, para os lotes 01, 02, 03, 05 e 09, perfa-
zendo um valor total de R$ 56.289,96 (cinquenta e seis mil, 
duzentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos); a 
empresa MSB Comércio e Representações Ltda EPP, inscrita 
no CNPJ nº 05.696.303/0001-04, para o lote 06, perfazendo um 
valor total de R$ 2.578,80 (dois mil, quinhentos e setenta e oito 
reais e oitenta centavos); a empresa FORTMED Produtos Hos-
pitalares Ltda, inscrita no CNPJ nº 05.285.273/0001-43, para o 
lote 07, perfazendo um valor total de R$ 297,57 (duzentos e 
noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos); a empresa 
PROHOSPITAL Comércio Holanda Ltda, inscrita no CNPJ nº 
09.485.574/0001-71, para o lote 08, perfazendo um valor total 
de R$ 58.779,00 (cinquenta e oito mil, setecentos e setenta e 
nove reais). O valor global da licitação é de R$ 117.945,33 
(cento e dezessete mil, novecentos e quarenta e cinco reais e 
trinta e três centavos). As despesas decorrerão à conta das 
dotações consignadas ao: Projeto/Atividade Código 25.912.10. 
302.0123.2625.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte de 
Recurso 0 212 da Ação de Manutenção do Hospital Lucia de 
Fátima – CROA; Projeto/Atividade Código 25.901.10.302.0123. 
2528.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso 
0 212 da Ação de Fortalecimento das Ações de Atenção Espe-
cializada e Hospitalar; Projeto/Atividade Código 25.901.10.302. 
0123.2623.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte de 
Recurso 0 212 da Ação de Manutenção do Hospital Evandro 
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Ayres de Moura - HDEAM; Projeto/Atividade Código 25.908.10. 
302.0123.2621.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte de 
Recurso 0 212 da Ação de Manutenção do Hospital Gonzaga 
Mota/ Barra do Ceará - HGMBC; Projeto/Atividade Código 
25.915.10.302.0123.2630.0001, Elemento de Despesa 
33.90.30, Fonte de Recurso 0 212 da Ação de Manutenção do 
Hospital Gonzaga Mota/ Messejana - HGMM; Projeto/Atividade 
Código 25.913.10. 302.0123.2627.0001, Elemento de Despesa 
33.90.30, Fonte de Recurso 0 212 da Ação de Manutenção do 
Hospital Gonzaga Mota/ José Walter - HGMJW; Proje-
to/Atividade Código 25.916.10.302.0123.2631.0001, Elemento 
de Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso 0 212 da Ação de 
Manutenção do Hospital Edmilson Barros de Oliveira/ Messeja-
na - HDEBO; Projeto/Atividade Código 25.914.10.302.0123. 
2628.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso 
0 212 da Ação de Manutenção do Hospital Nossa Senhora da 
Conceição - HNSC; Projeto/Atividade Código 25.918.10.302. 
0124.2545.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte de 
Recurso 0 212 da Ação de Manutenção do Hospital da Mulher; 
Projeto/Atividade Código 25.911.10.302.0123.2624.0001, Ele-
mento de Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso 0 212 da Ação 
de Manutenção do Hospital Distrital Maria José Barroso/ Pa-
rangaba – HDMJBO; Projeto/Atividade Código 25.909.10.302. 
0123.2622.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte de 
Recurso 0 212 da Ação de Manutenção do Centro de Especia-
lidades Médicas José de Alencar – CEMJA; Projeto/Atividade 
Código 25.901.10.302. 0123.2523.0001, Elemento de Despesa 
33.90.30, Fonte de Recurso 0 212 da Ação de Manutenção dos 
Pontos de Atenção da Rede de Urgência e Emergência –       
SAMU; Projeto/Atividade Código 25.901.10.303.0127.2518. 
0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso 0 212 
da Ação de Manutenção da Central de Abastecimento Farma-
cêutico. Publique-se e cumpra-se. Fortaleza (CE), 09 de       
setembro de 2014. Maria do Perpétuo Socorro Martins  
Breckenfeld - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS. 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

 
 

AVISO DE RESULTADO FINAL 
 
PROCESSO: Solicitação de Propostas – SDP nº 002/2014 
Programa de Transporte Urbano de Fortaleza - TRANSFOR 
CONTRATO BID 1572/OC-BR. 
ORIGEM: Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEINF. 
OBJETO: Serviços de consultoria ambiental para elaboração 

do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental 
– APA do Vale do Rio Cocó. 

 
 A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
PREURBIS/ TRANSFOR, vinculada à SECRETARIA MUNICI-
PAL DE INFRAESTRUTURA – SEINF, comunica o RESULTA-
DO FINAL da licitação em epígrafe. Licitante vencedor: ARCA-
DIS LOGOS S.A., pelo valor proposto de R$ 474.537,52 (qua-
trocentos e setenta e quatro mil, quinhentos e trinta e sete reais 
e cinquenta e dois centavos). Outras informações encontram-
se à disposição dos interessados nos autos do processo e 
podem ser obtidas na sede da Secretaria Municipal de Infraes-
trutura – SEINF/Programa TRANSFOR, sito à Avenida Deputa-
do Paulino Rocha, 1343, Cajazeiras, Fortaleza/CE ou pelos 
fones: (85) 3105.1047, 3264.8392; fax: (85) 3105.1082; e-mail:  
licitacao.transfor@fortaleza.ce.gov.br. Fortaleza – CE, 09 de 
setembro de 2014. Samuel Antônio Silva Dias - SECRETÁ-
RIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF. 

*** *** *** 

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: Secre-
taria Municipal de Infraestrutura – SEINF/CNPJ nº 
04.889.850/0001-43: PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 
001/2014 – CEL. Contrato de empréstimo nº 1572/OC-BR. 

OBJETO: Aquisição de Equipamentos no âmbito do Programa 
TRANSFOR. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto: 27.101.15. 
453.0102.1839.0001; Elemento de despesa: 33.90.30; Fontes 
de recurso: 2 100 e 2 148 do Orçamento da SEINF. O titular da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEINF, Engenheiro 
Samuel Antônio Silva Dias, no uso de suas atribuições legais, 
HOMOLOGA o resultado da presente licitação em favor do 
Proponente melhor classificado no lote 02 Servidores, EM-
PRESA QUALES TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA ME, pelo valor proposto de R$ 263.000,00 (duzentos e 
sessenta e três mil reais), tudo feito conforme Relatório da 
Pregoeira e observados os procedimentos do Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento para licitação, as disposições do 
respectivo Edital e, complementarmente, as normas gerais da 
Lei nº 10.520/02. Publique-se e cumpra-se. Fortaleza (CE), 09 
de setembro de 2014. Samuel Antônio Silva Dias - SECRE-
TÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINF. 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO,                
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME 

      

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2014 - SETRA 

PROCESSO: P268083/2014PMF 
ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO,              

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
COMBATE À FOME (SETRA) 

 
 OBJETO: Prorrogação de prazo para inscrições 
das entidades para o chamamento de entidades de assistência 
social, regularmente constituídas, interessadas em participar de 
seleção da melhor proposta de execução indireta do serviço de 
residência inclusiva, para atender pessoas com deficiência que, 
devido à situação de dependência de terceiro, necessitam de 
apoio para a realização de cuidados básicos de vida diária bem 
como apoio para desenvolvimento pessoal e social, objetivando 
promover a autonomia, favorecer a integração e participação 
do indivíduo na família, no seu entorno, em grupos sociais, 
incentivo ao associativismo, para posterior formalização de 
convênio com essa Administração Municipal, financiado com 
recursos alocados na unidade orçamentária do Fundo Munici-
pal de Assistência Social do Município (FMAS), vinculado à 
Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome (SETRA), conforme termos do instrumento 
convocatório. TIPO: Prorrogação de prazos para chamamento 
público de entidades de assistência social. O Município de 
Fortaleza, através da Secretaria Municipal de Trabalho, Desen-
volvimento Social e Combate à Fome – SETRA, torna público, 
para ciência dos interessados, a alteração do calendário das 
fases do Edital de Chamamento Público nº 02/2014-SETRA, 
em razão da necessidade de prorrogar o prazo de entrega de 
envelopes contendo a documentação da entidade de assistên-
cia social para Habilitação Jurídica, Qualificação Econômico-
Financeira, Regularidade Fiscal e Qualificação Técnica até o 
dia 26 de setembro de 2014, os quais continuam sendo recebi-
dos exclusivamente no Setor de Protocolo da SETRA, localiza-
do em sua sede na Av. da General Osório de Paiva, nº 02  –  
Parangaba – CEP 60.720-000, Fortaleza-CE. A abertura dos 
envelopes ocorrerá no dia 30 de setembro a 03 de outubro de 
2014, de 8h30min às 12h e de 13h às 16h30min (horário de 
Brasília),  na Sede da SETRA, no endereço retro mencionado. 
A versão alterada do referido edital, em sua íntegra encontra-se 
à disposição dos interessados para consulta e aquisição, no 
endereço eletrônico http://www.fortaleza.ce.gov.br/setra e na 
Assessoria Jurídica/SETRA/Av. da General Osório de Paiva, nº 
02  –  Parangaba – CEP 60.720-000, Fortaleza – CE. Maiores 
informações pelo telefone: (85) 3105-3716/ASJUR/SETRA. 
Fortaleza-CE, 05 de setembro de 2014. Cláudio Ricardo Go-
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mes de Lima - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. 

*** *** *** 
 

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2014 - SETRA 

PROCESSO: P268076/2014PMF 
ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO,              

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
COMBATE À FOME (SETRA) 

 
 OBJETO: Prorrogação de prazo para inscrições 
das entidade para o chamamento de entidades de assistência 
social, regularmente constituídas, interessadas em participar de 
seleção da melhor proposta de execução indireta do serviço de 
centro dia, para atender pessoas com deficiência que, devido à 
situação de dependência de terceiro, necessitam de apoio para 
a realização de cuidados básicos de vida diária bem como 
apoio para desenvolvimento pessoal e social, objetivando pro-
mover a autonomia, favorecer a integração e participação do 
indivíduo na família, no seu entorno, em grupos sociais, incen-
tivo ao associativismo, para posterior formalização de convênio 
com essa Administração Municipal, financiado com recursos 
alocados na unidade orçamentária do Fundo Municipal de As-
sistência Social do Município (FMAS), vinculado à Secretaria 
Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome (SETRA), conforme termos do instrumento convocatório. 
TIPO: Prorrogação de prazos para chamamento público de 
entidades de assistência social. O Município de Fortaleza, 
através da Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome – SETRA, torna público, para ciência 
dos interessados, a alteração do calendário das fases do Edital 
de Chamamento Público nº 03/2014-SETRA, em razão da 
necessidade de prorrogar o prazo de entrega de envelopes 
contendo a documentação da entidade de assistência social 
para Habilitação Jurídica, Qualificação Econômico-Financeira, 
Regularidade Fiscal e Qualificação Técnica até o dia 26 de 
setembro de 2014, os quais continuam sendo recebidos exclu-
sivamente no Setor de Protocolo da SETRA, localizado em sua 
sede na Av. da General Osório de Paiva, nº 02  –  Parangaba – 
CEP 60.720-000, Fortaleza-CE. A abertura dos envelopes ocor-
rerá no período de 30 de setembro a 03 de outubro de 2014, de 
8h30min às 12h e de 13h às 16h30min (horário de Brasília),  na 
Sede da SETRA, no endereço retro mencionado. A versão 
alterada do referido edital, em sua íntegra, encontra-se à dis-
posição dos interessados para consulta e aquisição, no ende-
reço eletrônico http://www.fortaleza.ce.gov.br/setra e na Asses-
soria Jurídica/SETRA/Av. da General Osório de Paiva, nº 02  –  
Parangaba – CEP 60.720-000, Fortaleza –CE. Maiores infor-
mações pelo telefone: (85) 3105-3716/ASJUR/SETRA. Fortale-
za-CE, 05 de setembro de 2014. Cláudio Ricardo Gomes de 
Lima - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESEN-
VOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA                           
DE FORTALEZA 

 
 
 EXTRATO DO CONTRATO N° 31/2014/              
SECULTFOR - CONTRATANTE: O Município de Fortaleza 
através da Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza - SE-
CULTFOR. CONTRATADA: N´ATIVA Promoção de Eventos 
Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 01.328.401/0001-38, com sede 
na cidade de Fortaleza/CE, na Rua Sabino Pires, nº 22, Aldeo-
ta, CEP: 60.150-090. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:  O presente 
contrato tem como fundamento o edital do Pregão Presencial 
nº 041/2013 – SEGOV e seus anexos, os preceitos do direito 
público, e a Lei nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, 
outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu obje-
to. OBJETO: Contratação de empresa especializada para pres-

tação, sob demanda, de serviços de eventos, por ocasião de 
comemorações, inaugurações, solenidades, datas comemorati-
vas de interesse público municipal, seminários, palestras, trei-
namentos e eventos em geral, com o fornecimento de infraes-
trutura, apoio logístico e alimentação completa para os eventos 
realizados pela Prefeitura de Fortaleza, através da Secretaria 
Municipal de Governo, no Município de Fortaleza ou no períme-
tro urbano de até 30 km de distancia da cidade de Fortaleza, 
em conformidade com os requisitos e condições do edital e 
seus anexos, para o período de 12 meses, podendo ser prorro-
gado nos limites da lei e mediante justificativa do interesse 
público. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorren-
tes da contratação correrão pela fonte de recursos da Secreta-
ria Municipal de Cultura: Programa/Atividade: 
13.392.0071.1253.0001, Sequencial: 37; Programa/Atividade: 
13.392.0071.1273.0001, Sequencial: 63; Programa/Atividade: 
13.392.0071.1612.0001; Sequencial: 70; Programa/Atividade: 
13.392.0072.1257.0001; Sequencial: 78; Programa/Atividade: 
13.392.0073.1269.0001, Sequencial: 102; Elemento de Despe-
sa: 339039; Fonte 100. VALOR: O valor contratual global im-
porta na quantia de R$ 400.100,00 (quatrocentos mil e cem 
reais), sujeito a reajustes, desde que observado o interregno 
mínimo de 01 (um) ano, a contar da apresentação da proposta. 
DO PAGAMENTO: O pagamento será efetuado após a emis-
são de empenho até o 10º dia do mês subsequente, contado 
da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente 
atestada pelo gestor da contratação, após recebimento definiti-
vo do serviço, acompanhado das respectivas Notas Fiscais, de 
Empenho e das Provas de Regularidades com as Fazendas 
Federal, Estadual e Municipal e Provas de Regularidade com a 
Seguridade Social – INSS e FGTS, mediante crédito em conta 
corrente em nome da Contratada, exclusivamente no Banco do 
Brasil S/A. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato é de 
12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, devendo 
ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 
8.666/1993. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será 
acompanhada e fiscalizada pela Sra. GERMANA COELHO 
VITORIANO, matrícula nº 22.164-02, de acordo com o estabe-
lecido no artigo 67, da Lei nº 8.666/1993, doravante denomina-
do simplesmente de Gestor. FORO: Fortaleza - Ceará. SIGNA-
TÁRIOS: Paola Braga de Medeiros – SECRETÁRIA MUNICI-
PAL DE CULTURA DE FORTALEZA (RESPONDENDO).       
Ruby Helen Sousa Araújo – REPRESENTANTE DA  
N’ATIVA PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA. DATA: 09 de 
setembro de 2014. 

 

SECRETARIA REGIONAL I 

 

 TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGA-
ÇÃO - A SECRETARIA REGIONAL I – SR I, com esteio no 
Decreto Municipal nº 11.976/06 e na Lei nº 8.666/93, com as 
suas alterações posteriores, HOMOLOGA a Tomada de Preços 
nº 009/2014 – SR I, referente à contratação de empresa para a 
execução dos serviços de coberta e urbanização do canal 06 
(seis) companheiros, localizado na Rua Nova, trecho: da Rua 
Seis Companheiros até o lançamento final (Vila do Mar) – Barra 
do Ceará, em área de abrangência da Secretaria Regional I, e 
ADJUDICA seu objeto à empresa CONSTRUTORA CHC   
LTDA., vencedora deste procedimento licitatório, perfazendo o 
valor global de R$ 535.888,83 (quinhentos e trinta e cinco mil, 
oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e três centavos). Pu-
blique-se e cumpra-se. Fortaleza (CE), 09 de setembro de 
2014. Guilherme Teles Gouveia Neto - SECRETÁRIO DA 
REGIONAL I.  
 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO   

 

 TÍTULO DE APOSENTADORIA Nº 2252/2014 -         
O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
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DO MUNICÍPIO, órgão gestor do regime de Previdência dos 
Servidores do Município de Fortaleza, na forma do disposto do 
art. 2º da Lei nº 9.103, de 29.06.06, no uso de suas atribuições 
e tendo em vista o que consta do Processo nº SS161041/2011 
(IPM). RESOLVE conceder aposentadoria ao(à) servidor(a) 
abaixo identificado(a), com base na legislação indicada. Matrí-
cula: 1457.01. Servidor: LUCIA ARAÚJO LIMA CESAR CA-
BRAL. Referência: NSE - 003. Cargo/Função: 73 - Engenheiro 
Civil. Lotação: 0031 - EMLURB. Tipo: 522 - Apos. Voluntária 
Integral. Paridade: Sim. Fundamentação Legal: Art. 12, inciso I, 
alínea “C”, art. 15, inciso III, art. 19, art. 67 da Lei nº 9.103, de 
29 de junho de 2006; art. 132, III c/c o art. 138, I da Lei nº 
6.794, de 27.12.1990, art. 1º da Lei nº 5226/79, art. 11 da Lei 
5565/82. 
 
DISCRIMINAÇÃO DE PROVENTOS: 
BASE DE CÁLCULO               R$   6.154,00 

COD PROVENTOS ÍNDICE % PONTOS H/A VALOR 

100 Vencimento 8,50  180  6.154,00 

077 Quinquênio  34,00   2.092,36 

119 Grat. Ded. Exclusiva     6.154,00 

TOTAL DE PROVENTOS MENSAIS: 14.400,36 

 
GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DO INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO, em 01 de agosto de 2014. 
José Barbosa Porto - SUPERINTENDENTE. VISTO: Philipe 
Theophilo Nottingham - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. 

*** *** *** 

 EXTRATO DO CONTRATO DE SERVIÇO N° 
12/2014 - Extrato do Contrato de Serviço n° 12/2014, discrimi-
nado no Edital do Pregão Presencial nº 037/2014, que fazem 
entre si o Instituto de Previdência do Município - IPM e CANIX 
SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI - ME, 
vencedora da licitação (Processo n° P131941/2014). CONTRA-
TANTE: O Instituto de Previdência do Município – IPM, Autar-
quia do Município de Fortaleza, inscrita sob o CNPJ n° 
07.354.939/0001-01, com sede na Rua Major Facundo, 1361, 
Centro, Fortaleza-CE, representado pelo seu Superintendente, 
Dr. José Barbosa Porto, casado, Cirurgião Dentista, inscrito no 
CPF nº 153.934.883-00, residente e domiciliado nesta capital. 
CONTRATADO(A): CANIX Soluções e Serviços em Informática 
Eireli - ME, sediada à Av. Rua Dom Luís 300, sala 909 - Meire-
les, CEP: 60.160-230, Fortaleza – Ce, inscrita no CNPJ sob o 
n° 10.598.098/0001-84, representada por Germano Luna Jucá, 
RG n° 99002277548, CPF n° 668.371.203-44, residente e do-
miciliada à Av. Santos Dumont 6944, bloco Sigma, apt. 902, 
Cocó, Fortaleza - CE. CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDA-
MENTAÇÃO: As partes acima mencionadas e qualificadas 
pactuam o presente Contrato, cuja celebração está autorizada 
no Processo Administrativo nº P131941/2014, com fundamento 
no Edital do Pregão Presencial n° 037/2014, que se regerá pela 
Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, com as modi-
ficações posteriores, nas normas e condições estabelecidas na 
Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, no caso de Licitação na 
modalidade de Pregão - pelo estabelecido no instrumento con-
vocatório e seus anexos, partes integrantes deste Contrato, 
pelos termos da proposta de preços da Contratada, e atendidas 
as cláusulas e condições que se enunciam a seguir. CLÁUSU-
LA SEGUNDA – DO OBJETO: Constitui objeto da presente 
licitação a contratação de empresa especializada para a exe-
cução de serviços de desenvolvimento, manutenção e docu-
mentação de sistemas do Instituto de Previdência do Município 
- IPM, de acordo com as especificações e quantitativos previs-
tos no Anexo I – Termo de Referência do edital e na proposta 
da Contratada. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO: Dá-se o 
valor global de R$ 269.992,68 (duzentos e sessenta e nove mil, 
novecentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos), 
referente ao valor total do lote 01 - Ponto de função bruto para 
desenvolvimento, manutenção, migração de dados e documen-
tos de sistemas. CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS 

ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da contratação 
serão provenientes dos recursos do orçamento do Instituto de 
Previdência do Município, consignadas ao Projeto/Atividades 
Código 18.202.09.126.0001.2655.0001, Elemento de Despesa 
339039, Fonte de Recurso 284 do IPM. CLÁUSULA QUINTA - 
DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O contrato terá vigência pelo perí-
odo de 12 (doze) meses, contado a partir da data de sua publi-
cação, devendo este, ser publicado na forma do parágrafo 
único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993, e seus prazos 
de vigência e de execução poderão ser prorrogados nos ter-
mos do que dispõe o art. 57, da Lei Federal n° 8.666/1993. O 
serviço referente ao objeto deste contrato possui prazo de 
execução de 30 (trinta) dias a contar da emissão da ordem de 
serviço. DO FORO: O foro do presente contrato será o da Co-
marca da Capital do Estado do Ceará, excluído qualquer outro. 
DATA DA ASSINATURA: Fortaleza, 02 de setembro de 2014. 
ASSINATURAS: Pelo(A) CONTRATANTE: José Barbosa Por-
to - SUPERINTENDENTE DO IPM. Pelo(A) CONTRATADO(A): 
Representada por Germano Luna Jucá - CANIX SOLUÇÕES 
E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI - ME. Publique-se e 
cumpra-se. Fortaleza (CE), 09 de setembro de 2014. José 
Barbosa Porto - SUPERINTENDENTE DO IPM.  
 
 

INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA   

 
 
 PORTARIA Nº 070/2014 - O SUPERINTEN-
DENTE DO INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA, no exercício das 
atribuições que lhe são conferidas pelo inciso X do art. 57 do 
Regulamento Interno do Instituto Dr. José Frota, aprovado pelo 
Decreto n° 9.592 de 15.02.95, e considerando as disposições 
contidas no Decreto nº 13.076 de 08.02.2013. RESOLVE: Auto-
rizar o pagamento da Gratificação de Insalubridade, ao servidor 
FERNANDO TIRABOSCHI, cargo/função de Médico, matrícula 
nº 92340-02, no percentual de 40% (quarenta por cento), calcu-
lado sobre o vencimento base, a partir de 26.11.2012, com 
amparo legal nas disposições contidas no art. 107 e parágrafo 
único do art. 109 da Lei nº 6.794/90 (Estatuto dos Servidores 
do Município de Fortaleza), de acordo com o Processo Admi-
nistrativo nº SS0410150932052/2012. Cientifique-se, publique-
se e cumpra-se. GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DO 
INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA, 17 de janeiro de 2014. Fran-
cisco Walter Frota de Paiva - SUPERINTENDENTE DO IJF. 
VISTO: Philipe Theophilo Nottingham - SECRETÁRIO MU-
NICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. 

*** *** *** 

 PORTARIA Nº 312/2014 - O SUPERINTEN-
DENTE DO INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA, no exercício das 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso X do art. 
57 do Regulamento Interno do Instituto Dr. José Frota, aprova-
do pelo Decreto nº 9.592 de 15.02.1995 e considerando as 
disposições contidas no Decreto nº 13.076 de 08.02.2013, e de 
acordo com o Parecer nº 142/2014-CONS de 03.02.2014 da 
Procuradoria Geral do Município e; RESOLVE: Assegurar ao 
servidor, FERNANDO ANTONIO SIQUEIRA PINHEIRO, matrí-
cula nº 13223-01, Médico, o direito de continuar a perceber o 
valor referente à representação do cargo comissionado de 
Chefe da Residência Médica de Cirurgia Geral, simbologia DNI-
1, integrante da estrutura administrativa do Instituto Dr. José 
Frota, com respaldo legal nas disposições contidas no artigo 
121 da Lei nº 6.794 de 27.12.90 (Estatuto dos Servidores do 
Município de Fortaleza), a partir de 20.02.2013, conforme Pro-
cesso Administrativo nº SS 2002112438796/2013. Cientifique-
se, publique-se e cumpra-se. GABINETE DA SUPERINTEN-
DENCIA DO INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA, 13 de agosto de 
2014. Francisco Walter Frota de Paiva - SUPERINTENDEN-
TE DO IJF. VISTO: Philipe Theophilo Nottingham - SECRE-
TÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 
GESTÃO.  
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INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA   

 
 
 PORTARIA Nº 248/2014 - O SUPERINTEN-
DENTE DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTA-
LEZA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
18, inciso IX, do Regulamento do IPEM/Fort, aprovado pelo 
Decreto nº 8.963, de 12 de novembro de 1992. RESOLVE, em 
conformidade com o disposto no art. 43 da Lei 6.974 de 1990 - 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Fortaleza, 
designar RAIMUNDO MACÊDO SANTANA, matrícula 357402, 
para responder interinamente pela Chefia da Agência Regional 
de Juazeiro do Norte - Ce, pelo período de 18.08.2014 a 
17.09.2014, em substituição ao seu titular. Cientifique-se, pu-
blique-se e cumpra-se. GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA 
DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA, 18 
de julho de 2014. Fernando Rossas Freire - SUPERINTEN-
DENTE. VISTO: Philipe Theophilo Nottingham - SECRETÁ-
RIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 
GESTÃO.  

*** *** *** 
 

 PORTARIA Nº 257/2014 - O SUPERINTEN-
DENTE DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTA-
LEZA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
17, inciso IX, do Regulamento do IPEM/Fort, aprovado pelo 
Decreto nº 8.963, de 12 de novembro de 1992. RESOLVE, em 
cumprimento ao disposto no art. 37 da Lei Federal nº 4.320/64, 
regulamentada  pelo Decreto Federal nº 93.872, de 23.12.1986, 
reconhecer a dívida relacionada ao processo abaixo discrimi-
nado, no valor de R$ 2.413,25 (dois mil, quatrocentos e treze 
reais e vinte e cinco centavos).  
 

PROCESSO 

Nº 

RUBRICA CONTÁBIL INTERESSADO VALOR R$ 

3407/14 14.125.0016.2990.0001 CARTER Empre-

endimento de Mão 

de Obra Ltda 

R$ 2.413,25 

 
GABINETE DA SUPEIRNTENDENCIA DO INSTITUTO DE 
PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA, 05 de agosto de 2014. 
Fernando Rossas Freire - SUPERINTENDENTE.  

*** *** *** 
 

 PORTARIA Nº 265/2014 - O SUPERINTEN-
DENTE DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTA-
LEZA - IPEM, no uso das suas atribuições legais. RESOLVE 
tornar nulo e sem efeito, parcialmente, a Portaria nº 175/2014, 
publicada no DOM de 18.06.2014, referente a concessão de 
diárias dos períodos de 27.05.2014 a 27.05.2014 e 28.05.2014 
a 29.05.2014, em virtude de cancelamento de viagem. Regis-
tre-se, publique-se e cumpra-se. GABINETE DA SUPERIN-
TENDÊNCIA DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE 
FORTALEZA, 13 de agosto de 2014. Fernando Rossas Freire 
- SUPERINTENDENTE. 
 
 

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO                  
HABITACIONAL DE FORTALEZA 

 

 NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA - Processo nº 
1411112752203/201 - Data 28.08.2014. Notifica-se o Sr.       
DIEGO BURITI CASTELO BRANCO, beneficiário original da 
Unidade Habitacional, localizado no Conjunto Habitacional 
Maravilha, Rua Bartolomeu de Gusmão, Bl 486 (antigo D03), 
Apartamento 302, para comparecimento à Fundação de De-
senvolvimento Habitacional de Fortaleza - HABITAFOR, locali-
zada na Rua Nogueira Acioly, 1400, esquina com Heráclito 
Graça, Fone: 3105-1330, no prazo de (15) dias, a contar do 
recebimento desta, para apresentar defesa sobre a situação 

atual do imóvel. O não comparecimento pessoal de V.S.ª no 
prazo citado implicará nas sanções legais cabíveis. Dias e 
horários de atendimento: Segunda à sexta das 08h às 11h. 
Deve estar munido dos documentos: RG, CPF, Comprovante 
de Residência. 

*** *** *** 
 

 NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA - Processo nº 
P001254/2013 - Data 28.08.2014. Notifica-se a Sra. MARIA 
MAGALHÃES MATOS, beneficiária original do ponto comercial, 
localizado no Conjunto Habitacional Maravilha, Rua Passeio 
das Flores, Ponto Comercial 12 (antigo 05), para compareci-
mento à Fundação de Desenvolvimento Habitacional de Forta-
leza - HABITAFOR, localizada na Rua Nogueira Acioly, 1400, 
esquina com Heráclito Graça, Fone: 3105-1330, no prazo de 
(5) dias, a contar do recebimento desta, para apresentar defesa 
sobre a situação atual do imóvel. O não comparecimento pes-
soal de V.S.ª no prazo citado implicará nas sanções legais 
cabíveis. Dias e horários de atendimento: Segunda à sexta das 
08h às 11h. Deve estar munido dos documentos: RG, CPF, 
Comprovante de Residência. 

*** *** *** 
 

 NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA - Processo nº 
P002806/2013 - Data 29.08.2014. Notifica-se a Sra. MARIA DO 
SOCORRO OLIVEIRA DANTAS, beneficiária original do ponto 
comercial, localizado no Conjunto Habitacional Maravilha, Rua 
Passeio da Amizade, Ponto Comercial nº 16, para compareci-
mento à Fundação de Desenvolvimento Habitacional de Forta-
leza - HABITAFOR, localizada na Rua Nogueira Acioly, 1400, 
esquina com Heráclito Graça, Fone: 3105-1330, no prazo de 
(15) dias, a contar do recebimento desta, para apresentar defe-
sa sobre a situação atual do imóvel. O não comparecimento 
pessoal de V.S.ª no prazo citado implicará nas sanções legais 
cabíveis. Dias e horários de atendimento: Segunda à sexta das 
08h às 11h. Deve estar munido dos documentos: RG, CPF, 
Comprovante de Residência. 

*** *** *** 

 NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA - Processo nº 
P279566/2014 - Data 28.08.2014. Notifica-se o Sr. VALDEMAR 
DEMILDO DA CONCEIÇÃO, beneficiário original do ponto 
comercial, localizado no Conjunto Habitacional Maravilha, Rua 
Passeio das Borboletas, Ponto Comercial 27 (antigo 12), para 
comparecimento à Fundação de Desenvolvimento Habitacional 
de Fortaleza - HABITAFOR, localizada na Rua Nogueira Acioly, 
1400, esquina com Heráclito Graça, Fone: 3105-1330, no prazo 
de (15) dias, a contar do recebimento desta, para apresentar 
defesa sobre a situação atual do imóvel. O não comparecimen-
to pessoal de V.S.ª no prazo citado implicará nas sanções 
legais cabíveis. Dias e horários de atendimento: Segunda à 
sexta das 08h às 11h. Deve estar munido dos documentos: 
RG, CPF, Comprovante de Residência. 

*** *** *** 

 NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA - Processo nº 
P279566/2014 - Data 28.08.2014. Notifica-se a Sra. VIVIANE 
DIAS DE FREITAS, beneficiária original da unidade habitacio-
nal, localizado no Conjunto Habitacional Maravilha, Rua Pas-
seio Bonito (antiga Travessa Gusmão), Bl. 47 (antigo K02) – 
Apt. 102, para comparecimento à Fundação de Desenvolvimen-
to Habitacional de Fortaleza - HABITAFOR, localizada na Rua 
Nogueira Acioly, 1400, esquina com Heráclito Graça, Fone: 
3105-1330, no prazo de (5) dias, a contar do recebimento des-
ta, para apresentar defesa sobre a situação atual do imóvel. O 
não comparecimento pessoal de V.S.ª no prazo citado implica-
rá nas sanções legais cabíveis. Dias e horários de atendimento: 
Segunda à sexta das 08h às 11h. Deve estar munido dos do-
cumentos: RG, CPF, Comprovante de Residência. 

*** *** *** 

 NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA - Processo 
n° P002752/2013 - Data 29.08.2014. Notifica-se a Sra. MARIA 
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ANTÔNIA ALVES DA COSTA, beneficiária original do ponto 
comercial, localizado no Conjunto Habitacional Maravilha, Rua 
Passeio Jardins de Fátima, Ponto Comercial n° 13 (antigo 12), 
para comparecimento à Fundação de Desenvolvimento Habita-
cional de Fortaleza - HABITAFOR, localizada na Rua Nogueira 
Acioly, 1400, esquina com Heráclito Graça, Fone: 3105-1330, 
no prazo de (15) dias, a contar do recebimento desta, para 
apresentar defesa sobre a situação atual do imóvel. O não 
comparecimento pessoal de V.S.ª no prazo citado implicará nas 
sanções legais cabíveis. Dias e horários de atendimento: Se-
gunda à sexta das 08h às 11h. Deve estar munido dos docu-
mentos: RG, CPF, Comprovante de Residência. 

*** *** *** 
 

 NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA - Processo 
n° P251035/2014 - Data: 29.08.2014. Notifica-se a Sra. MARIA 
ELZA ALMEIDA AMORIM, beneficiária original da unidade 
habitacional, localizada no Conjunto Habitacional Jana Barroso, 
Rua do Carvalho Brasileiro (antiga Rua G) - Bloco 28, Apt.  02, 
para o comparecimento à Fundação de Desenvolvimento Habi-
tacional de Fortaleza - HABITAFOR, localizada na Rua Noguei-
ra Acioly, 1400, esquina com Heráclito Graça, Fone: 3105-
1330, no prazo de (15) dias, a contar do recebimento desta, 
para apresentar defesa sobre a situação atual do imóvel. O não 
comparecimento pessoal de V.S.ª no prazo citado implicará nas 
sanções legais cabíveis. Dias e horários de atendimento: Se-
gunda à sexta das 08h às 11h. Deve estar munido dos docu-
mentos: RG,  CPF, Comprovante de Residência. 

*** *** *** 
 

 TERMO DE REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO 
DE USO - Pelo presente instrumento de Revogação de Autori-
zação o Município de Fortaleza, pessoa jurídica de direito pú-
blico interno, inscrito no CNPJ sob o n° 06.089.146.0001-31, 
com sede nesta capital, a Rua Nogueira Acioly n° 1400, 1° 
andar, Bairro Centro, representado neste ato pela Fundação de 
Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza (HABITAFOR), por 
sua Presidente, Sra. Francisca Eliana Gomes dos Santos, 
brasileira, casada, Educadora Popular, portadora de Registro 
Geral n° 8911002008773, SSP-CE, e CPF n° 455.043.423-68. 
REVOGA A AUTORIZAÇÃO DE USO, neste ato representado 
pelo Termo de Autorização de Uso, de um ponto comercial 
encravado na Rua Passeio da Amizade, Ponto Comercial n° 04 
(antigo n° 13), no Conjunto Habitacional Maravilha, cedido a 
título gratuito a senhora REGINA OLIVEIRA LIMA, RG n° 
20073433130 e CPF n° 619.442.203-30, com fundamento na 
Lei Municipal n° 9294 de 05 de novembro de 2007, no Termo 
de Autorização de Uso e nos autos do Processo Administrativo 
n° P001151/2013 - HABITAFOR. Fortaleza, 01 de setembro de 
2014. Francisca Eliana Gomes dos Santos - PRESIDENTE - 
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE 
FORTALEZA - HABITAFOR. 

*** *** *** 
 

 TERMO DE REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO 
DE USO - Pelo presente instrumento de Revogação de Autori-
zação o Município de Fortaleza, pessoa jurídica de direito pú-
blico interno, inscrito no CNPJ sob o n° 06.089.146.0001-31, 
com sede nesta capital, a Rua Nogueira Acioly n° 1400, 1° 
andar, Bairro Centro, representado neste ato pela Fundação de 
Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza (HABITAFOR), por 
sua Presidente, Sra. Francisca Eliana Gomes dos Santos, 
brasileira, casada, Educadora Popular, portadora de Registro 
Geral n° 8911002008773, SSP-CE, e CPF n° 455.043.423-68. 
REVOGA A AUTORIZAÇÃO DE USO, neste ato representado 
pelo Termo de Autorização de Uso, de um ponto comercial 
encravado na Rua Passeio da Harmonia, Ponto Comercial n° 
16 (antigo n° 18), no Conjunto Habitacional Maravilha, cedido a 
título gratuito a senhora MARIA DO SOCORRO MONTEIRO 
MATOS, RG n° 603466 e CPF n° 143.018.653-49, com funda-
mento na Lei Municipal n° 9294 de 05 de novembro de 2007, 

no Termo de Autorização de Uso e nos autos do Processo 
Administrativo n° P0104051/2013 - HABITAFOR. Fortaleza, 01 
de setembro de 2014. Francisca Eliana Gomes dos Santos - 
PRESIDENTE - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO HABI-
TACIONAL DE FORTALEZA - HABITAFOR. 
 
 

FUNDAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL DE FORTALEZA 

 
 
 CONTRATO DE TRABALHO N° 447/1985 - Pelo 
presente contrato individual de trabalho que entre si celebram, 
como partes, a Fundação do Serviço Social de Fortaleza, neste 
ato, denominada Empregadora, representada por sua Superin-
tendente Dra. Francisca Firmo Cavalcante Fontoura e MARIA 
EUDA DE OLIVEIRA PINHEIRO, brasileira, maior, res. dom. 
nesta capital portadora, da CTPS n° _____ Série, denominada 
Empregada, fica certo e ajustado o que se segue estipulado 
nas cláusulas abaixo, com fundamento no art. 1°, § único, item 
II, do Decreto n° 5292, de 22 de março de 1979, e de conformi-
dade com a autorização do Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal de Fortaleza, constante do presente contrato: CLÁU-
SULA 1ª - A Empregada se obriga a prestar com zelo, eficiên-
cia e lealdade, ao Empregador, a que cujos regulamentos, se 
subordinará a execução do presente contrato serviços profis-
sionais da função de Professora com lotação no Departamento 
do Serviço Social da estrutura administrativa, desta repartição. 
CLÁUSULA 2ª - O Empregador pagará a Empregada o salário 
mensal de Cr$ 2.840, h/aula (dois mil, oitocentos e quarenta 
cruzeiros), no qual já vai incluído o repouso semanal remune-
rado. CLÁUSULA 3ª - A carga horária mensal de trabalho, será 
de 100hs, podendo estender-se a horas suplementares quando 
as circunstâncias o exigirem e no horário que for estipulado por 
quem de direito. CLÁUSULA 4ª - O presente contrato será por 
prazo indeterminado e vigorará a partir da data de sua assina-
tura. E por haver assim ajustado, as partes contratantes firmam 
o presente instrumento, em 04 (quatro) vias de igual teor, na 
presença de duas testemunhas, o qual será publicado no Diário 
Oficial do Município. Fortaleza, 01 de março de 1985. Dra. 
Francisca Firmo Cavalcante Fontoura - EMPREGADORA. 
Maria Euda de Oliveira Pinheiro - EMPREGADA. AUTORI-
ZO: Eng° Cesar Cals Neto - PREFEITO MUNICIPAL DE 
FORTALEZA. 
 
 

EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E                               
URBANIZAÇÃO 

 
 
 PORTARIA Nº 043/2014 - O PRESIDENTE DA 
EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZAÇÃO - 
EMLURB, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o 
que consta do Processo nº SS0108135857930/2013, de 
01.08.2013, e de conformidade com os arts. 192 da Consolida-
ção das Leis do Trabalho. RESOLVE: I - Conceder ao empre-
gado público ANDRÉ MOREIRA BEZERRA, titular da matrícula 
nº 18155-01, ocupante do cargo Gari, lotado no Cemitério de 
Parangaba, a Gratificação de Insalubridade, avaliada em grau 
médio, correspondente a 20% (vinte por cento) do valor do 
Salário Mínimo, a partir de 01.08.2013 pelo tempo em que o 
funcionário permanecer no serviço; e II - Revogar as disposi-
ções em contrário. Cientifique-se, publique-se e cumpra-se. 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA EMPRESA MUNICIPAL DE 
LIMPEZA E URBANIZAÇÃO - EMLURB, em 10 de março de 
2014. José Ronaldo Rocha Nogueira - PRESIDENTE DA 
EMLURB. VISTO: João de Aguiar Pupo – SECRETÁRIO DA 
SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLI-
COS. VISTO: Philipe Theophilo Nottingham - SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GES-
TÃO. 

*** *** *** 


