EDITALNº 005/2020 - “PROGRAMA JOÃO DE BARRO”
Fundamento: Lei nº 2.170/2015 c/c Lei nº 2.417/2019
A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, por
intermédio de seu Secretário, auxiliada pela Comissão Especial de Avaliação e
Julgamento das Inscrições para Doação de Terrenos no Município de Barbalha/CE,
criada através da Portaria nº 269/2019, publicada no Diário Oficial dos Municípios do
Estado do Ceará aos 02 de outubro de 2019, TORNA PÚBLICO o edital 005/2020.
CONSIDERANDO o surto epidêmico de Coronavírus (COVID-19) em todo o mundo e
especial no Brasil; CONSIDERANDO o crescente aumento, no Estado do Ceará, do
número de casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus;
CONSIDERANDO a recomendação expedida pela Organização Mundial da Saúde (OMS)
para enfretamento da pandemia do novo coronavírus, prevendo uma série de medidas
já adotadas por inúmeros países no esforço mundial de combate ao surto da doença;
CONSIDERANDO que, para conter esse crescimento, é de suma importância a
diminuição, ao máximo, da circulação de pessoas no território municipal;
CONSIDERANDO que o Estado do Ceará Publicou o Decreto No 33.519, de 19 de março
de 2020, onde intensifica as medidas para enfrentamento da infecção humana pelo
novo coronavírus;
CONSIDERANDO os Decretos Municipais 13/2020 e 14/2020 e posteriores – No qual
trata sobre as medidas de urgência a serem cumpridas devido ao novo coronavírus e
suspensão de serviços presenciais no âmbito da Prefeitura Municipal por medidas de
saúde pública;
CONSIDERANDO os Princípios norteadores da Administração Pública; Resolve
acrescentar mais 30 (trinta) dias constante no EDITAL N° 01/2019-STDS “ PROGRAMA
JOÃO DE BARRO” no qual previa :
“Será concedido aos beneficiários o prazo de 120 ( cento e vinte) dias corridos,
contados a partir da data da entrega do Termo de Doação, para a entrega da Certidão
Negativa de Imóvel, devendo ser apresentadas certidões negativas de todos os
membros do núcleo familiar constante do Cadastro, conforme preleciona o art. 4o,
inciso III, da Lei Municipal no 2.170/2015”; o qual passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Será concedido aos beneficiários o prazo até 31 de dezembro de 2020, para a
entrega da Certidão Negativa de Imóvel, devendo ser apresentadas certidões
Avenida Julis Rimet, S/N, Cirolândia, Cidade de Barbalha/CE

negativas de todos os membros do núcleo familiar constante no Cadastro,
conforme art. 4º, inciso III da Lei 2.170/2015”

CRONOGRAMA COM NOVO PRAZO
PRORROGA-SE O PRAZO DE ENTREGA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2020
Considerando a suspensão dos serviços presenciais em cartórios contidas no
PROVIMENTO Nº91 de 22 de março de 2020 do CNJ.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Barbalha/CE, 13 de agosto de 2020.

ADRIANO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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