
 

 

DECRETO N.º 10                                   DE 19 DE MAIO DE 2017. 

 

Institui a equipe quadrilha junina, no 

âmbito da Secretaria de Cultura, 

Esporte e Turismo, na forma que 

abaixo indica e adota outras 

providências. 

 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTANEIRA, no uso de suas 

atribuições legais estabelecidas na Lei Orgânica do Município,  

CONSIDERANDO as tradições e a influência cultural dos festejos 

juninos na comunidade de Altaneira; 

 

CONSIDERANDO que as Festas Juninas estão inseridas no contexto 

cultural das escolas pertencentes às redes municipal e estadual de 

ensino de nosso município e da própria sociedade como um todo; 

 

CONSIDERANDO o interesse do Poder Público em resguardar as 

tradições locais e, por conseguinte, criar mecanismos para preservação 

e difusão da cultura local; 

 

DECRETA: 

Art. 1º. – Fica instituído o Grupo Oficial de Quadrilha 

Junina do Município de Altaneira, vinculada à Secretaria de Cultura, 

Esporte e Turismo, com o objetivo de preservar, difundir e valorizar a 

cultura local. 

Parágrafo Único – O grupo oficial ora criado poderá adotar 

nomenclaturas outras, com o intuito de homenagear personagens 

históricos, a cultura e as riquezas naturais do município de Altaneira. 

 



 

 

   Art. 2º. - Em consonância com as diretrizes 

orçamentárias, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar 

despesas objetivando a atuação, transporte, estruturação, divulgação e 

participação do grupo de quadrilha em eventos culturais no Estado do 

Ceará e na Região Nordeste. 

 

   Art. 3º. - As apresentações da quadrilha exaltarão a 

bandeiras do município, os símbolos e o folclore local. 

 

   Art. 4º. O grupo da quadrilha será composto de 

alunos das redes municipal e estadual de ensino, cidadãos com 

reconhecida atuação na cultura local e universitários, desde que 

atendam aos pré-requisitos a serem formulados pela Secretaria 

Municipal de Cultura, Esporte e Turismo. 

 

   Art. 5º. As despesas decorrentes da execução do 

presente decreto correrão por conta de dotações constantes da 

Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo na Lei Orçamentária Anual 

– LOA. 

 

   Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Paço da Prefeitura Municipal de Altaneira, em 19 de 

maio de 2017. 

 

 

Francisco Dariomar Rodrigues Soares 

Prefeito Municipal de Altaneira 


