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Gestão ineligente, governo ;asto 

CONVÊNIO N° 001/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°.:001/2022 

CONVÊNIO QUE ENTRE Si 
CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE QUIXADÁICE, 
ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO 
CULTURAL DE QUIXADÁ E A 
ASSOCIAÇÃO 	CEGO 
ADERALDO ARTE E 
CULTURA. 

Pelo presente instrumento, de um lado, a Prefeitura Municipal de Quixadá/CE, 
inscrita no CNPJ sob no 23.444.748/0001-89, com endereço na Rua Tabelião 
Enéas n° 649, Altos - Quixadá - Ceará - CEP: 63.907-185 , através da 
FUNDAÇÃO CULTURAL DE QUIXADA, inscrita no CNPJ sob n° 10.87.83/0001-
32, neste ato representada por seu Presidente o Sr. Antônio Clébio Viriato 
Ribeiro, no final assinado, doravante denominado CONVENENTE e do outro 
lado a ASSOCIAÇÃO CEGO ADERALDO ARTE E CULTURA, com sede na 
cidade de Quixadá/CE, situada na Rua Monsenhor Luis Braga Rocha n° 715, 
Bairro Carrascal - Quixadá - Ceará - CEP: 302-285, inscrita no CNPJ n° 
24.402.557/0001-17, doravante simplesmente denominado CONVENIADO, 
neste ato representado pelo seu Presidente, Sr. Francisco Guilherme Calixto 
Moreira, residente e domiciliado na Av. Plácido Castelo, 2324, Centro, Quixadá 
Ce, portador da Carteira de Identidade no 2017200799-7, inscrito no CPF sob no 
102.103.693-53, considerando a necessidade de ser implementada uma ação 
conjunta e integrada, RESOLVEM celebrar este CONVÊNIO, que se regerá pela 
Lei n.° 8.666, de 21 .06.93, Lei Municipal n° 1.967 de 23 de fevereiro de 2001, 
Lei municipal N° 2.901 de 19 de outubro de 2017 e Lei mediante as cláusulas e 
condições adiante expressas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Convênio tem por objeto o Apoio Financeiro destinado a Associação 
Cego Aderaldo Arte e Cultura a ser realizado nos dias 25 a 28 de maio de 2022, 
conforme detalhado no Plano de Trabalho. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PLANO DE TRABALHO 

Integra este Instrumento, independentemente de transcrição, o Plano de 
Trabalho, elaborado de comum acordo entre as partes, concernente à execução 
da finalidade descrita na Cláusula Primeira. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DOS CONVENENTES 	/ 
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a) fornecer os recursos para a execução deste Convênio; 	 / 
b) prorrogar, de ofício, a vigência do convênio, quando houver atraso na -. 
liberação dos recursos ou dos serviços, limitada a prorrogação ao exato período 
do atraso verificado; 
c) acompanhar e avaliar os resultados provenientes do presente Convênio, 
examinando e aprovando a prestação de contas na forma da legislação em 
vigor,- 
d) 
igor;

d) avaliar, acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento das atividades 
necessárias à sua execução; 

SÃO OBRIGAÇÕES DO CONVENIADO: 

a) responsabilizar-se pela execução do objeto do Convênio, previsto na Cláusula 
Primeira; 
b) prestar informações e esclarecimentos sempre que solicitados, desde que 
necessários ao acompanhamento e controle da execução do objeto deste 
Convênio; 
c) apresentar no prazo de 30 (trinta) dias após a vigência estipulado na Cláusula 
Oitava, relatório circunstanciado contendo os resultados dos trabalhos 
realizados, consideradas as finalidades previstas, no Convênio, bem como a 
prestação de contas final dos recursos recebidos; 
d) utilizar os recursos financeiros objeto do presente Convênio, rigorosamente de 
acordo com as finalidades estabelecidas na Cláusula Primeira. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PESSOAL 

Não se estabelecerá nenhum vínculo de natureza jurídico/trabalhista, de 
qualquer espécie, entre o pessoal que a Associação utilizar para a realização 
dos trabalhos ou atividades constantes deste Convênio. 

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

A referida despesa correrá por conta da funcional programática Fundação 
Cultural de Quixadá, fonte de recursos 13 392 04022.067, elemento de despesa 
3.3.50.43.00 em única parcela. 

O Valor do presente Convênio é no montante de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil, 
e quinhentos reais) 

O referido valor deverá ser depositado, na conta única da Associação, no Banco 
Caixa Econômica, Conta Poupança n° 39 309-7 Agência 0752, Operação 013 
valor de R$ 27.500,00 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
A prestação de contas referente a transferência do recurso será feita mediante 
depósito bancário na conta mencionada na cláusula quinta. 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA 
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Este Convênio vigorará até 30/05/2022 para execução e até 30/07/2022 	 -x' 
sua vigência, a partir da data de sua assinatura, e poderá ser modificado, 	-' 
complementado ou prorrogado, havendo concordância entre os participes, 
mediante a lavratura de termos aditivos. 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

Ocorrendo descumprimento de qualquer das cláusulas previstas neste 
instrumento, será o mesmo dado como rescindido, ficando os participes 
responsáveis pelas obrigações e beneficiando-se das vantagens somente em 
relação ao período em que participaram do acordo. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO 

O presente convênio será publicado no site da prefeitura de Quixadá/CE, em 
forma de extrato, na forma recomendada pelo STJ, através do Recurso Especial 
n° 105.232 - (96.0058484-5) - ia Turma. 

CLÁUSULA DÉCIMA - PRIMEIRA - DO FORO 

Fica o foro da Comarca de Quixadá/CE, para dirimir as questões relacionadas 
com a execução deste contrato não resolvidas pelos meios administrativos. 

E estando assim justos e acertados, assinam o presente instrumento, em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, lido e achado conforme, para que produza seus 
jurídicos e legais efeitos. 

Quixadá/CE, 02 de Maio de 2022. 

Antônio ClébioMria..eiro 
FUNDAÇÃO CULT L DE 

QUIXADA 
CONVENENTE 

CIAÇAS CEGO 
ADE 	DO ARTE E CULTURA 

CONVENIADO 
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V/ 
PLANO DE TRABALHO 

1— DADOS CADASTRAIS 

ASSOCIAÇÃO CEGO ADERALDO DE ARTE E CULTURA CNPJ 
24.402.557/0001-17 

ENDEREÇO 
RUA MONSENHOR LUIS BRAGA ROCHA, 715, 
BAIRRO CARRASCAL 

ENDEREÇO ELETRÕNICO (E-MAIL) 
GUJLHERMECALIXTO2222@GMAIL.COM  

CIDADE 
QUIXADÁ 

UF 
CE 

CEP 
63902285 

DDD /FONE 
88 99920 6090 

CONTA POUPANÇA 
39.309-7 

BANCO 
CAIXA 
ECONÔMI 
CA 

AGÊNCIA 
0752 

PRAÇA DE PAGAMENTO 
QUIXADÁ 

NOME DO RESPONSÁVEL 
FRANCISCO GUILHERME CALIXTO MOREIRA 

CPF 
102.103.693-53 

CARTEIRA DE IDENTIDADE / 
ÓRGÃO EXPEDIDOR 

2017200799 SSP/CE 

CARGO 

PRESIDENTE 

PROFISSÃO 

Repenfsta, Violeiro e Radialista 

ENDEREÇO 

AV. PLÁCIDO CASTELO, 2324, CENTRO 

CEP 

63900-162 

2— DESCRIÇÃO DO PROJETO 

As festas juninas são comemorações que acontecem no mês de junho no Brasil. Nela se 
comemoram três santos populares: Santo Antônio, São Pedro e São João. 

A origem da festa junina é pagã, ou seja, é contrária à doutrina cristã, porque as festas que 
deram origem às festas juninas homenageavam os deuses da natureza e da fertilidade e 
pediam fartura nas safras, pois era nessa altura que começava o período da colheita de 
cereais. 

Mas, como a igreja não conseguia acabar com a popularidade dessa festa - que surgiu há 
centenas de anos -, acabou aderindo a ela e atribui-lhe um caráter religioso. 

Visando a preservação e salvaguarda dessas comemorações a Fundação de Quixadá, 
pretende apoiar os três grupos juninos existente no município, sendo dois grupos na sede e 
um no distrito, bem como montar equipe de produção para a realização do evento Quíxadá 
Junino no período de 25 a 28, com apresentações das quadrilhas na Praça da Cultura e nos 
distritos. Assim, contribuirá para a preservação das tradições populares e o fortalecimento 
da economia no nosso Município. 
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2.2 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: 	
(, Cultura de Tradição Popular  

4 
2.3 - - PERIODO DE EXECUÇÃO: 

INÍCIO TÉRMINO 

25 DE M410 28 DE MÁ 10 

3- JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA: 
JUSTIFICAMOS a realização do Quixadá Junino -Apoio a Apresentações de Grupos Juninos* 

JUSTIFICATIVA 
Acreditamos que as tradições devem ser mantidas para que assim, as futuras gerações 
possam se apropriar da história, das crenças e sejam capazes de perpetuar nossa tradição. 
Para tanto, propomos realizar de 25 a 28 de maio, apresentações culturais de Grupos 
Juninos na sede e distritos de Quixadá. 

4 - OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

GERAL 
* Objetivo Geral: Realizar o Quixadá Junino - Apoio a Apresentações de Grupos Juninos* 

com uma programação cultural, contendo Apresentações de grupos juninos. 

- ESPECÍFICOS 
- Valorizar e reconhecer o saber e as tradiçoes populares; 
- Salvaguardar os modos de viver e habitar do homem 
- Despertar nas novas gerações um olhar diferenciado em relação às manifestações culturais 
- Qualificar técnica e artisticamente o evento com uma programação diversificada, artística e 
cultural; 

De 
Quixadá 

5 - METODOLOGIA: 

25 a 28 de maio realizar publicações nas redes sociais cia Associaçãodo o e outras mídias, de vídeos do 
Juninol. 

6— CAPACITADE TÉCNICA: 

A Associação Cego Aderaldo de Arte e Cultura é unia assossiação cultural coposta por poetas, trovadores 
e repentistas e apreciadores da Cultura Popular que realiza atividades culturais no Município de Quixadá 
e Região. 

7— MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: 
- MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: 

Cronogroma de execução 
INDICADORES DE RESULTADOS: 

Visualizações dos conteúdos publicados 

Centro Cultural de QuixIá ( Rua Jose Juca 34 Centro CEP 63900 085 
Site WWW QUIXADA CE GQV R (E mati culturaqutxada ce 90V br 

/PrefeituraDeQutxadaoflcial 



/<çu 

—ESPECIFICAÇAO: 
Cachês para os grupos que se apresentarão nos dias de programação 
-VALOR DAS DESPESAS: 

8— PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS: 

Gestão inteligente, ovcrno justQ 
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Apoio a Quadrilha Grupo Coração do Sertão. Composta por 32 dançarmos(as) e um 
Regional Grupo da Sede do Município 	 R$ 10.000,00 
Apoio a Quadrilha Explosão Junina. Composta por 34 dançarmos (as) e um Regional. 
Grupo da Sede do Município 	  R$ 10.000,00 
Apoio a Quadrilha Pisando em Brasa do distrito de California. Composta por 28 dançarmos 
e dançarinas. Não tem Regional 	 R$ 3.000,00 
Equipe de produção composta por 6 profissionais para trabalhar de 25 a 28 de maio durante 
o período de produção do Evento 	 R$ 4.500,00 

9.0 — TOTAL GERAL: 

R$ 27.500..O 

10- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO DO PROJETO 
10- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO DO PROJETO 

PARCELA IJNICA 

R$ 27.500,00 

- 11— REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO: 

Quixadá/CE, 02 de maio de 2022. 

Antônio 

FUNDAÇÃO 

C 	Viriato Ribeiro 

CULTURAL DE 
QUIXADA 

12— PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE QUIXADÁ: 

QuixadálCE, 02 de maio de 2022. 
	 çw/%q( o/i4J 

Francisco Guilherme Calixto Moreira 
ASSOCIAÇÃO CEGO ADERALDO ARTE E CULTURA 



Cago Aderaldo 
Arte e Cultura 

ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 

Declaro que a ASSOCIAÇÃO CEGO ADERALDO DE ARTE E CULTURA está ciente e 

concorda com as disposições previstas no presente Termo de Convênio n° 00112022 e em seus 

anexos, bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade 

das informações e documentos apresentados durante o processo de seleção. 

Quixadá/CE, 02 de maio de 2022 

%- , 
Francisco Gu'ltherme Calixto Moreira 

ASSOCIAÇÃO CEGO ADERALDO ARTE E CULTURA 
CONVENIADO 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS 

Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea "c", da Lei n° 13.019, de 2014, 

c/c o art. 26, caput, inciso X, do Decreto n° 8.726, de 2016, que a ASSOCIAÇÃO CEGO 

ADERÁLDO ARTE E CULTURA inscrita no CNPJ sob n°: 24.402.557/0001-17, que dispõe de 

instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das atividades ou projetos 

previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, bem como pretende, ainda, 

contratar ou adquirir com recursos da parceria outros bens para tanto. 

Quixadá/CE, 02 de maio de 2022. 

( 

r//7C2(Çf  /z  4Ø) 
1 	rancisco GurI erme Calixto oreira 

ASSOCIAÇÃO CEGO ADERALDO ARTE E CULTURA 
CONVENIADO 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DO ART. 27 DO DECRETO N° 8.726, DE 2016, 
E RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE 

Declaro para os devidos fins, em nome da [identificação da organização da sociedade civil - 

OSC], nos termos dos arts. 26, caput, inciso VII, e 27 do Decreto n° 8.726, de 2016, que: 

Não há no quadro de dirigentes abaixo identificados: (a) membro de Poder ou do Ministério 

Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública; ou (b) cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, das 

pessoas mencionadas na alínea "a". Observação: a presente vedação não se aplica às 

entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades ora referidas 

(o que deverá ser devidamente informado e justificado pela OSC), sendo vedado que a mesma 

pessoa figure no instrumento de parceria simultaneamente como dirigente e administrador 

público (art. 39, §50,  da Lei n° 13.019, de 2014); 

RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE 

NOME DO DIRIGENTE E 
CARGO QUE OCUPA NA 

OSC 

CARTEIRA DE 
IDENTIDADE, ÓRGÃO 
EXPEDIDOR E CPF. 

ENDEREÇO RESIDENCIAL 
E 

TELEFONE 

Presidente: 	Francisco 
Guilherme Calixto Moreira 

916053-SSP-Ce Av. 	Placido Castelo, 2324, 
Centro, Quixadá, Ce 
88 99920 6090 

Vice 	Presidente: 	Francisco 
Cleuton Belo Calixto 

201511703-41 - SSP-CE Rua raimundo Rodrigies, 91, 
Bairro 	duque 	de 	Caixias, 
Quixeramobim 
8899722 1542 

Primeiro(a)Secretario(a): 
Dayanne de Lima Morais 

200799108-3 SSP- CE Rua 	8, 	45, 	COAB, 
Quixeramobim Ce 
88 99339 7774 

Primeiro(a) 	Tesoureiro(a): 
Maria 	Liduina 	de 	Sousa 
Oliveira 

2008301775-47 SSP-CE Av. 	Placido Castelo, 2324, 
Centro, Quixadá Ce 
88 99838 9022 

Não contratará com recursos da parceria, para prestação de serviços, servidor ou empregado 

público, inclusive àquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou 

entidade da administração pública celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas 

em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; 



Cego Meraldo 
Arte e Cultura 

> Não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados: 

(a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da 

administração pública; 

(b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função 

de confiança, de órgão ou entidade da administração pública celebrante, ou seu cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, 

ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; e 

(c) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a administração pública ou 

contra o patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de 

liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. 

Quixadá/CE, 02 de maio de 2022. 

Francisco 	ilherme Calix 	oreira 
ASSOCIAÇÃO CEGO ADERALDO ARTE E CULTURA 

CONVENIADO 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS 

Declaro para os devidos fins, nos termos do art. 26, caput, inciso IX, do Decreto n° 8.726, de 
2016, que a ASSOCIAÇÃO CEGO ADERALDO ARTE E CULTURA e seus dirigentes não 
incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei n° 13.019, de 2014. Nesse 
sentido, a citada entidade: 
Está regularmente constituída ou, se estrangeira, está autorizada a funcionar no território 
nacional; 
Não foi omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada; 
Não tem como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou 
entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado o 
termo de colaboração, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, 
bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau. Observação: 
a presente vedação não se aplica às entidades que, pela sua própria natureza, sejam 
constituídas pelas autoridades ora referidas (o que deverá ser devidamente informado e 
justificado pela Associação), sendo vedado que a mesma pessoa figure no instrumento de 
parceria simultaneamente como dirigente e administrador público (art. 39, §5°, da Lei n° 13.019, 
de 2014); 
Não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, observadas 
as exceções previstas no art. 39, caput, inciso IV, alíneas "a" a "c", da Lei n° 13.019, de 2014; 
Não se encontra submetida aos efeitos das sanções de suspensão de participação em licitação 
e impedimento de contratar com a administração, declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a administração pública, suspensão temporária da participação em Termo de 
Convênio e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera 
de governo da administração pública sancionadora e, por fim, declaração de inidoneidade para 
participar do Termo de Convênio ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de 
todas as esferas de governo; 
Não teve contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de 
Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; e 
Não tem entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas 
irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, 
em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; julgada responsável por falta grave e 
inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a 
inabilitação; ou considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos 
estabelecidos nos incisos 1, II e III do art. 12 da Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992. 

Quixadá/CE, 02 de maio de 2022 

Francisco Guilherme Calixto Moreira 
ASSOCIAÇÃO CEGO ADERALDO ARTE E CULTURA 

CONVENIADO 



Ceara, U de Maio de 21.J22 • L)iario Uticial dos Municipios do Estado do Ceara • ANO XII N 294 / 

§ 30 - Os conselheiros serão indicados para mandato de 2 (dois) anos, 
readmitindo se uma única recondução. 
§ 4° - Para cada conselheiro(a) titular será escolhido simultaneamente, 
um suplente, observados o mesmo procedimento e exigências. 
§ 50 - O exercício da função de conselheiro (a), suplente ou titular, é 
considerado de interesse público relevante e não será remunerado. 
Art. 50 - O Presidente, o vice-presidente, o primeiro e segundo 
secretario, serão eleitos por seus pares, nos termos do Regimento 
Interno do Conselho Municipal de Promoção da igualdade Racial. 
Parágrafo único. O Conselho Municipal de promoção da igualdade 
Racial será assistido pela Secretaria Municipal de Educação, destinada 
ao suporte administrativo-financeiro e à assessoria técnica necessários 
ao seu funcionamento. 
Art. 6° - Compete ao Conselho municipal de promoção da Igualdade 
Racial de Quiterianópolis: 
1. Formular a política de promoção da igualdade Racial; 
II. Deliberar sobre conveniência e oportunidade de implantação de 
programas ações afirmativas e serviços a que se referem as políticas 
sociais básicas de educação, saúde, recreação, esporte, lazer, 
profissionalização, e assistência social, em caráter supletivo, para 
aqueles que dela necessitam, para que possa assegurar a plena 
inserção da comunidade negra e aos povos indígenas e comunidades 
tradicionais presentes no Município na vida sócio econômica; 
III. Fiscalizar, monitorar e avaliar as Políticas de Promoção da 
igualdade Racial; 
VI. Desenvolver estudos, pesquisas e debates relativos aos problemas 
sócio raciais vividos pela comunidade negra de Quiterianópolis; 
-, Manter Ouvidoria que receba denúncias e informações de atos 

riminatórios, fiscalizar e adotar as providências necessárias à 
apuração dos fatos e aplicação das sanções cabíveis pelos órgãos 
competentes; 
VI. Opinar sobre o orçamento Municipal destinado ao 
desenvolvimento de programas de ações afirmativas que visem à 
promoção da igualdade Racial, indicando as modificações necessárias 
à consecução da política formulada; 
VII. Fixar critérios para celebração de contratos ou convênios entre 
órgãos governamentais e organizações não governamentais 
representativas que promovam a igualdade Racial em Quiterianópolis; 
VIII. Elaborar seu regimento interno; elaborar sua proposta 
orçamentária; 
IX. Promover intercâmbio entre as entidades e o Conselho; 
X. Divulgar o Conselho e sua atuação junto à sociedade em geral 
através dos meios de comunicação; 
XI. Promover e apoiar eventos em geral com o objetivo de valorizar a 
cultura negra, quilombola, indígena e das demais comunidades 
tradicionais presentes no Município. 
TITULO III 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 6° - o Conselho Municipal de promoção da igualdade Racial, no 
prazo de 15 (quinze) dias da nomeação de seus membros elaborará 

u Regimento Interno. 
aràgrafo único. A nomeação e posse do primeiro Conselho 

Municipal de promoção da igualdade racial serão feitas perante o 
Prefeito, obedecida à origem das indicações. 
Art. 8° - As despesas decorrentes da execução inicial desta lei correrão 
por conta de dotação do orçamento vigente. 
Art. 90 - O Executivo regulamentará esta Lei nos 30 (trinta) dias 
seguintes à sua publicação. 
Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando 
as disposições em contrário. 

Gabinete da Prefeita Municipal de Quiterianópolis, aos 04 de maio de 
2022. 

FRANCISCA PRISILLA DUARTE DE FIGUEIRÊDO 
Prefeita Municipal de Quiterianópolis 

Publicado por: 
José Ítalo Alves Costa 

Código Identificador:96ED2CC3 

SECRETARIA DE SAÚDE 
EXTRATO DE CONTRATO 

ESTADO DO CEARÁ-PREFEITURA MUNICIPAL DE 
QUITERIANÓPOLIS - EXTRATO DE CONTRATO N° 
011/2022.01. O Município de Quiterianópolis torna público o extrato 
de contrato acima oriundo da TOMADA DE PREÇOS N° 011/2022, 
OBJETO: Construção, ampliação e reformas de postos de saúde na 
zona rural do Município de Quiterianópolis - CE. CONTRATADA: 
Prime Empreendimentos, Incorporadora e Serviços Ltda - ME, CNPJ: 
13.997.118/0001-88. VALOR GLOBAL: R$ 1.714.273,10. DATA 
DE ASSINATURA: 04/05/2022, PRAZO VIGÊNCIA: 12 Meses. 
SIGNATÁRIO: Leonardo Rodrigues da Silva, CPF: 049.712.1 
CONTRATANTE: Antonia Adenilce Arceno Lima Ro 
Ordenadora de Despesas da Secretaria de Saúde. 

—_I 
ANTONIA ADENILCE ARCENO LIMA RODRIGUES \ 	.-' 

Ordenadora de Despesas da Secretaria de Saúde 	 4 
or: 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 
PORTARIA N° 03.05.01/2022 

O VEREADOR RAIMUNDO NONATO NUENS DA SILVA, 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXADÁ, NO 
USO DAS SUAS ATRJBUIÇÔEOS LEGAIS ETC. 

RESOLVE: 

Art. 10 - Conceder de conformidade com a Art. 1°, da Resolução n° 
452, de 17 de abril de 2017 e Anexo único da Resolução n° 482, de 
02 de dezembro de 2021, ao Vereador ROBER1O DIAS 
PINHEIRO, 	01(UMA)diária 	no 	valor 	de 	RS 
460,00(QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS), em face despesas 
com o seu deslocamento a Fortaleza no dia 04 de maio do corrente 
ano, Junto ao Departamento de Nacional de Obras Contra as Secas - 
DNOCS, para tratar da questão da revitalização do Açude Cedro 
localizado no município de Quixadá, devendo a despesas ficar a conta 
da dotação própria do Legislativo Municipal. 

Art. 2° - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Câmara Municipal de Quixadá-Ce., 03 de maio de 2022. 

RAIMUNDO NONA TO NUNES DA SILVA 
Presidente 

Publicado por: 
Abinadabe Gomes da Silva 

Código identificador:9006675F 

FUNDAÇÃO CULTURAL DE QUIXADÁ 
EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
QUIXADA - O Município de Quixadá, através da Fundação Cultural, 
torna público o extrato de Convênio n° 001/2022: Valor Total do 
Convênio: R$ 27.500,00. OBJETO: Apoio financeiro amparado 
pela Lei Municipal N° 1.967, de 23 de fevereiro de 2001 e Lei 
Municipal n° 2.901 de outubro de 2017, destinado a Associação 
Cego Aderaldo Arte e Cultura a ser realizado nos dias 24 e 28 de 
maio de 2022 conforme detalhado no plano de trabalho e seus 
anexos, de responsabilidade da Fundação Cultural do Município 
de Quixadá - CE. PRAZO DE VIGÊNCIA: até 30 de julho de 2022 a 
partir da data da assinatura, podendo, de comum acordo, mediante 
Termo Aditivo, haver renovação, complementaçâo ou modificação do 
presente convênio. Data da assinatura: 02 de maio de 2022. Assina 

Quiterianópolis - CE, 04 de maio de 2022. 

Publica 
José ítalo Alves Costa 

Código Identificador:O 1 ECDDF8 
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pela contratante: Presidente da Fundação Cultural, o Sr. Clébio 
Vinato Ribeiro. 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código ldentificador:91`13813251 

GABINETE DO PREFEITO 
PORTARIA N° 02.05.003/2022 

PORTARIA N° 02.05.003/2022 

CESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 
LOTADO NO QUADRO FUNCIONAL DO 
MUNICÍPIO DE QUIXADÁ PARA 
DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES JUNTO AO 
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA 
MICRORREGIÃO DE QUIXADÁ. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXADÁ, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pela lei orgânica do município, 
CONSIDERANDO o termo de Convênio de Cooperação Técnica 
visando a Cessão de servidores, celebrado entre a Prefeitura 
Municipal de Quixadá e o Consórcio Público de Saúde da 
Microrregião de Quixadá, firmado em 05 de julho de 2011. 

RESOLVE: 

CONSIDERANDO o termo de Convênio de Cooperação Técnica 
visando a Cessão de servidores, celebrado entre a Prefeitura 
Municipal de Quixadá e o Consórcio Público de Saúde da 
Microrregião de Quixadá, firmado em 05 de julho de 2011. 

RESOLVE: 

Art. V. Ceder o (a) servidor (a) FERNANDO FREIRE DE 
HOLANDA NETO, matrícula n° 00896082, com o cargo de 
DENTISTA, para exercer cargo em comissão, junto ao Consórcio 
Público de Saúde da Microrregião de Quixadá - CPSMQ. 

§ 1° A presente cessão terá início em 02/05/2022, com vigência até 
31/12/2024, podendo ocorrer a devolução da servidora cedida a 
qualquer tempo, mediante expedição de oficio de qualquer das partes, 
cedente ou cessionário. 

§ 2° A presente cessão será sem ônus para a Prefeitura Municipal de 
Quixadá. 

§ 3.° A aludida solicitação tem como fundamento a Lei 8.666, de 21 
de junho de 1993 e a Lei Complementar n' 101/00. 

Art. 2° - A presente cessão reger-se-á pelo termo de Convênio de 
Cooperação Técnica visando a Cessão de servidores, celebrado entre a 
Prefeitura Municipal de Quixadá e o Consórcio Público de Saúde da 
Microrregião de Quixadá, celebrado em 05 de julho de 2011 

t. 1°. Ceder o (a) servidor (a) IZABEL DE LOURDES DE 
BUQUERQUE CABRAL DE HOLANDA, matrícula no 

0906727. com  o cargo de DENTISTA, para exercer cargo em 
comissão, junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de 
Quixadá - CPSMQ. 

§ 1° A presente cessão terá início em 02/05/2022, com vigência até 
31/12/2024, podendo ocorrer a devolução da servidora cedida a 
qualquer tempo, mediante expedição de oficio de qualquer das partes, 
cedente ou cessionário. 

§ 2° A presente cessão será sem ônus para a Prefeitura Municipal de 
Quixadá. 

§ 3.° A aludida solicitação tem como fundamento a Lei 8.666, de 21 
de junho de 1993 e a Lei Complementar n° 101/00. 

Art. 2° - A presente cessão reger-se-á pelo termo de Convênio de 
Cooperação Técnica visando a Cessão de servidores, celebrado entre a 
Prefeitura Municipal de Quixadá e o Consórcio Público de Saúde da 
Microrregião de Quixadá, celebrado em 05 de julho de 2011. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 

Paço da Prefeitura Municipal, Quixadá, 02 de Maio de 

'- 

2.2 
.-_.• —. __&.l 

RICARDO JOSÉ ARA Úo SIL VEIRA 
Prefeito Municipal de Quixadá 

Public 
Helaine Oliveira Nunes 

Código Identificador:C89E76DA 

GABINETE DO PREFEITO 
PORTARIA N° 02.05.007/2022 

PORTARIA N° 02.05.007/2022 

CESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 
LOTADO NO QUADRO FUNCIONAL DO 
MUNICÍPIO DE QUIXADÁ PARA 
DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES JUNTO A 
PREFEITURA 	MUNICIPAL 	DE 
QUIXERAMOBIM. 

40 ço da Prefeitura Municipal, Quixadá, 02 de Maio de 2022. 

RICARDO JOSÉ ARA ÚJO SIL VEIRA 
Prefeito Municipal de Quixadá 

Publicado por: 
Helaine Oliveira Nunes 

Código ldentificador:564F4D9D 

GABINETE DO PREFEITO 
PORTARIA N° 02.05.004/2022 

PORTARIA N° 02.05.004/2022 

CESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 
LOTADO NO QUADRO FUNCIONAL DO 
MUNICÍPIO DE QUIXADÁ PARA 
DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES JUNTO AO 
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA 
MICRORREGIÃO DE QUIXADÁ. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXADÁ, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pela lei orgânica do município, 

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXADÁ, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pela lei orgânica do município, 
CONSIDERANDO o termo de Convênio de Cooperação Técnica 
visando a Cessão de servidores, celebrado entre a Prefeitura 
Municipal de Quixadá e o Município de Quixeramobim, firmado em 
08 de janeiro de 2021. 

RESOLVE: 

Art. 1 .  Ceder o (a) servidor (a) ISABELE ALBUQUERQUE DE 
ANDRADE, matrícula n° 00915347, com o cargo de PROFESSOR 
EDUCACAO BASICA II, para exercer cargo em comissão, junto a 
Prefeitura Municipal de Quixeramobim. 

§ 1° A presente cessão terá início em 02/05/2022, com vigência até 
31/12/2024, podendo ocorrer a devolução da servidora cedida a 
qualquer tempo, mediante expedição de oficio de qualquer das partes, 
cedente ou cessionário. 

§ 2° A presente cessão será com ônus para a Prefeitura Municipal de 
Quixadá, sendo assegurada ao servidor a percepção de todos os 
direitos e vantagens inerentes ao cargo ou função, como se em 
exercício estivesse em sua repartição de origem, excetuadas as 
parcelas relativas ao exercício funcional. 
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