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GABINETE DO PREFEITO
 DECRETO Nº 035/2022.

 
DISPÕE SOBRE A DOAÇÃO DE
TABLETS PARA PREMIAÇÕES
ESTUDANTIS NO ÂMBITO DE
AVALIAÇÕES INSTITUCIONAIS, NA
FORMA QUE ABAIXO INDICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
 

 
FRANCISCO DARIOMAR RODRIGUES SOARES,
Prefeito Municipal de Altaneira, no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas pelo Inciso VI do Art. 76º Lei
Orgânica do Município e,
 
CONSIDERANDO a regular performance das escolas da rede
municipal de ensino de Altaneira nas avaliações institucionais
promovidas pelos governos federal, estadual e municipal;
 
CONSIDERANDO que esses resultados contribuem para
melhor formação continuada da comunidade discente;
 
CONSIDERANDO que os estudantes constituem papel
essencial nesse processo e que o estímulo através de
premiações fortalecerão ainda mais os resultados obtidos pelo
sistema educacional de Altaneira;
 
CONSIDERANDO por fim, o parecer da douta assessoria
jurídica deste ente governamental,
 
RESOLVE:
 
Art. 1º. Autorizar a alienação de 15 (quinze) tablets, marca
Multilaser, modelos M8, android 11, processador quad core 1.6
Ghz, 2 GB de memória Ram, 32 GB memória interna, bateria
de 4.000 mAh, adquiridos pelo patrimônio público de
Altaneira, vinculados à Secretaria de Educação, e registrados
nos tombos nº 12772, nº 12773, nº 12774, nº 12775, nº 12776,
nº 12777, nº 12778, nº 12779, nº 12780, nº 12781, nº 12782, nº
12783, nº 12784, nº 12785 e nº 12786.
 
Parágrafo Único. Os referidos equipamentos serão destinados
à premiação de alunos pertencentes à rede municipal de ensino
de Altaneira, em face de performances nas avaliações
institucionais promovidas pelos governos federal, estadual e
municipal.
 
Art. 2º. A Secretaria de Educação regulamentará as
disposições pertinentes a cada premiação, instituindo
previamente as condições de concorrência e cerimônia de
entrega aos ganhadores.
 
Art. 3º. O Departamento de Patrimônio realizará a devida
baixa dos tablets relacionados no Art. 1º do rol de bens
patrimoniais do Município de Altaneira, fazendo constar os
necessários registros.
 
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogam-se as disposições em contrário.
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Paço da Prefeitura Municipal de Altaneira, Estado do Ceará,
em 23 de novembro de 2022.
 
 

________________________________________
FRANCISCO DARIOMAR RODRIGUES SOARES

Prefeito Municipal
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