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DECRETO 006 DE 04 DE ABRIL DE 2022.

Regulamenta a Lei Municipal n° 603 de 01

de Abril de 2022 que dispoe sobre a
concessao de bolsa de estudos as pessoas

carentes do Municlpio de Baixio e dar

outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAIXIO ESTADO DO CEARA, no exercicio de suas

atribui?6es legais e constitucionalmente estabelecidas, e

CONSIDERANDO a indiscutivel relevancia da educa9ao superior como ferramenta

para ampliaijao do conhecimento humano em suas mais diversas areas, alem da propria

formaÿao e aperfei9oamento profissional, possibilitando maiores oportunidades de

emprego e renda;

CONSIDERANDO estar certo o Prefeito Municipal da importancia da ado9ao de

medidas que possam promover o amplo acesso ao ensino superior em todas as camadas

sociais do Municipio, possibilitando e, sobretudo, expandindo a todos o direito a uma

forma9ao superior de natureza publica e de qualidade, a qual se fara decisiva na

constru9ao profissional, atuando como elemento facilitador para o ingresso no mercado

de trabalho;

CONSIDERANDO o papel e a contribui9ao essencial que as universidades, centros de

estudo e institutos desempenham para o alcance do proposito acima, ate pela

reconhecida qualidade do ensino que e disponibilizando aos seus estudantes:

DECRETA:

ESffMB Fica instituido, nos termos deste Decreto, a autoriza9ao para o Municlpio de

Baixio firmar convenio com o CENTRO REGIONAL DE PROFISSIONALIZACAO,

EDUCACAO SUPERIOR, CULTURA E INOVACAO LTDA, unica empresa com

especialidades em Educa9ao superior - pos-gradua9ao e extensao sediada no Municipio

de Baixio-CE, como sede na rua Coronel Liberalino de Carvalho n° 8, Centro, com

intuito de oferecer bolsas de Estudos a pessoas carentes do Municlpio, conforme
disciplina Lei municipal n° 603 de 01 de abril de 2022, tendo em vista que a presente lei

consistente em um conjunto de a9oes visando a otimiza9ao, a amplia9ao e a facilita9ao
do acesso ao ensino publico superior a popula9ao carente residente no Municipio de
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Baixio. Ademais a empresa supra mencionada direcionara os bolsistas a prestar servigos

ao Municipio como forma contra prestagao do incentivo municipal.

Para fins do art. 1°, deste Decreto, o CENTRO REGIONAL DE
PROFISSIONALIZACAO, EDUCACAO SUPERIOR, CULTURA E INOVACAO

LTDA adotara as providencias necessarias para a realizagao de processo seletivo
voltado ao provimento de 10 (dez) vagas de bolsistas ofertadas pelo o Municipio:

Art. 2°

EffUSl As despesas decorrentes deste Decreto correrao a conta de dotagdes

orgamentarias proprias do Municipio as quais poderao ser suplementadas, na forma da
legisla<jao, se necessario.

EBSOjEste Decreto entra em vigor na data de sua publicagao. Pago da Prefeitura
Municipal de Baixio-CE, aos 04 de abril de 2022.

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

JOSE HUMBERTO RA RAMALHO
Prefeito Municipal
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