
Estado do Ceará 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA 
Gabinete do Prefeito 

LEI ORDINÁRIA n. 0 105/2014, DE 07 DE J ULHO DE 2014. 

Institui o Prêmio Escolar aos alunos, professores e 
escolas da rede municipal de ensino vencedores de 
Concursos Pedagógicos e adota outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA ESTADO DO CEARÁ. 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica instituído o Prêmio Escolar aos alunos, professores e escolas da rede 
municipal de ensino vencedores de Concursos Pedagógicos, conforme demonstrativo 
abaixo: 

Projeto/Concurso 

Programa de 
Educação contra a 

Exploração do 
Trabalho da Criança 
e do Adolescente -

Prêmio PETECA 2014 

I Desafio de 
Matemática 

Feira de Artes, 
Ciências e Cultura -

FAC 

Soletrando 

Premiação 

10 lugar por modalidade: 05 (cinco) tablets. 
2º lugar por modalidade: 05 (cinco) celulares. 
3º lugar por modalidade: 05 (cinco) micro systems. 
(Modalidades : Esquete Teatra l, música, pintura, conto e poesia de 
cordel) 

1° lugar - nível I (a luno e professor): 02 (dois) tablets. 
1º lugar - nível II (aluno e professor): 02 (dois) tablets. 
2º lugar - nível I (aluno): 01 (um) celular. 
2º lugar - nível II (a luno): 01 (um) celular. 
30 lugar - nível I (aluno): 01 (uma) caixa de som. 
30 luqar - nível II (aluno): 01 (uma) caixa de som. 
10 lugar - escola : 1 (um) kit multimídia (1 data show, 1 tela de 
projeção, 1 câmera digita l). 
2º luqar - escola : 1 (uma) máquina Xerox. 
1º lugar - série 30 ano do fundamental (aluno e professor): 02 
(dois) tablets. 
1 o lugar - série 4º ano do fundamental (aluno e professor): 02 
(dois) tablets. 
1º lugar - série 5° ano do fundamental (a luno e professor): 02 
(dois) tablets. 
2º lugar - série 3º ano do fundamental (aluno) : 01 (uma) bicicleta. 
2° lugar - série 4° ano do fundamental (aluno) : 01 (uma) bicicleta . 
2º lugar - série 5° ano do fundamental (aluno): 0 1 (uma) bicicleta. 
30 lugar - série 30 ano do fundamental (aluno): 01 (um) celu lar. 
30 lugar - série 4º ano do fundamental (aluno): 01 (um) celu lar. 
3º lugar - série 5° ano do fundamental (aluno): 01 (um) celu lar. 
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Atleta na Escola 

Copa do Mundo na 
Escola 

futebol de cam o 
PROERD - Programa 

de Erradicação e 
Combate às Drogas e 
à Violência (Concurso 

de Reda ão 

Projetos Jogos 
Escolares 

Olimpíada de Língua 
Portuguesa 

(Concurso de 
Redação) 

Campeonato de 
Tabuada 

Concurso de Esquete 
Teatral 
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1 o lugar nas provas de 100 metros, resistência e salto em distância 
- masculino: 03 (três) bicicletas. 
1° lugar nas provas de 100 metros, resistência e salto em distância 
- feminino: 03 (três) bicicletas. 
2º lugar nas provas de 100 metros, resistência e salto em distância 
- masculino: 03 (três) bicicletas. 
2° lugar na prova de 100 metros, resistência e salto em distância -
feminino: 03 (três) bicicletas. 
1º lugar voleibol masculino (escola): 01 (um) data show. 
1º lu ar voleibol feminino escola : 01 um data show. 

1° lugar (escola): data show 
2º lugar (escola): impressora a laser 

10 lugar: 01 (uma) bicicleta . 
2º lugar: 01 (uma) bicicleta . 
30 luga r: 01 (uma) bicicleta. 

1° lugar natação masculino: 01 (uma) bicicleta 
1° lugar natação feminino: 01 (uma) bicicleta 
10 lugar tênis de mesa masculino: 01 (uma) bicicleta 
1º lugar tênis de mesa feminino : 01 (uma) bicicleta 
2º lugar natação masculino: 01 (um) celular 
2º lugar natação feminino: 01 (um) celular 
2º lugar tênis de mesa masculino: 01 (um) celular 
2º lu ar tênis de mesa feminino: 01 um celular 
1° lugar do 6° ano - modalidade: Poesia (aluno e professor): 02 
(dois) tablets. 
1º lugar do 7° e 8° ano - modalidade: Memórias Literárias (aluno e 
professor): 02 (dois) tablets. 
1° lugar do 90 ano - modalidade: Crônica (aluno e professor): 02 
dois tablets. 

1º lugar - série 30 ano do fundamental (aluno): 01 (um) tablet. 
1º lugar - série 4º ano do fundamental (aluno): 01 (um) tablet. 
1º lugar - série 5° ano do fundamental (aluno): 01 (um) tablet. 
2º lugar - série 3º ano do fundamental (aluno): 01 (uma) bicicleta. 
2º lugar - série 40 ano do fundamental (a luno): 01 (uma) bicicleta . 
2º lugar - série 50 ano do fundamental (a luno): 01 (uma) bicicleta . 
30 lugar - série 30 ano do fundamental (aluno): 01 (um) celular. 
30 lugar - série 40 ano do fundamental (a luno): 01 (um) celular. 
3º lu ar - série 50 ano do fundamental aluno : 01 um celular. 
10 lugar por escola: 1 (um) kit multimídia (1 filmadora, 1 câmera 
digital e 1 caixa de áudio). 
2º lugar por escola: 1 (uma) impressora a laser. 
1º lugar do grupo de alunos: 15 (quinze) caixas de som e 15 
(quinze) medalhas de ouro. 
2º lugar do grupo de alunos: 15 (quinze) medalhas de prata. 
1º lugar professor: 01 (um) câmera digital. 
2º lu rofessor: 01 um celular. 
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V Campeonato de 
Xadrez 

Sistema de Avaliação 
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Educação de 
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1º lugar - nível 1 - masculino: 01 (um) celular. 
2º lugar - nível 1 - masculino: 01 (uma) caixa de som. 
30 lugar - nível 1 - masculino: 01 (um) xadrez oficial. 
1º lugar - nível II - masculino: 01 (um) celular. 
2º lugar - nível II - masculino : 01 (uma) caixa de som. 
3º lugar - nível II - masculino : 01 (um) xadrez oficial. 
1º lugar - nível 1 - feminino: 01 (um) celular. 
2º lugar - nível 1 - feminino: 01 (uma) caixa de som. 
3º lugar - nível 1 - feminino: 01 (um) xadrez oficial. 
1° lugar - nível II - feminino: 01 (um) celular. 
2º lugar - nível II - feminino: 01 (uma) caixa de som. 
30 lugar - nível II - feminino : 01 (um) xadrez oficial. 

1° lugar geral: 01 (um) notebook. 
1º lugar da 6ª série por cada disciplina (Português, Matemática, 
Ciências, Conhecimentos Gerais): 04 (quatro) tablets. 
1° lugar da 7ª série por cada disciplina (Português, Matemática, 
Ciências, Conhecimentos Gerais): 04 (quatro) tablets. 
10 lugar da 8ª série por cada disciplina (Português, Matemática, 
Ciências, Conhecimentos Gerais): 04 (quatro) tablets. 
1º lugar da 9ª série por cada disciplina (Português, Matemática, 
Ciências, Conhecimentos Gerais) : 04 (quatro) tablets. 
1º lugar professor Português : 01 (um) tablet. 
1º lugar professor Matemática 01 (um) tablet. 
1º lugar professor Ciências: 01 (um) tablet. 
1º lugar professor Conhecimentos Gerais: 01 (um) tablet. 

Parágrafo Primeiro - Fica o Chefe do Poder Executivo de Reriutaba autorizado a 
realizar despesa necessária para a premiação dos alunos, professores e escolas da rede 
municipal de ensino vencedores dos Concursos Pedagógicos listados no caput deste artigo. 

Paragrafo Segundo - Os objetos dos prêmios de que trata este a rtigo não podem 
ultrapassar a quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e, será realizado de acordo com 
calendário estipulado por decreto. 

Art. 2º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir ao vigente 
orçamento geral do Município, crédito adicional especial no valor de até R$ 70.000,00 
(setenta mil reais), destinado a atender as despesas decorrentes da presente lei, cuja 
classificação orçamentária será demonstrada no Decreto de Abertura . 

Parágrafo Único - Os recursos necessários à cobertura do crédito autorizado neste 
artigo serão obtidos na forma do artigo 43, § 1º, inciso II e III, da Lei Federal n°. 4.320/64, 
de 17 de março de 1964 e será demonstrado no Decreto de Abertura . 

Art. 3º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a consignar nas 
propostas orçamentárias dos exercícios seguintes, dotação orçamentária para custeio da 
despesa prevista na presente lei. 
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Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA (CE), aos sete (07) dias do 
mês de julho de dois m il e quatorze (2014). 

GALENO TAUMATURGO LOPES 
Prefeito Municipal 
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