
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DOSUL 
Estado do Rio Grande do Sul 

 
 

DECRETO Nº 38, DE 21 DE JULHO DE 2015. 

       Regulamenta a forma de uso do Centro  
       de   Inclusão   Digital   do  Município de  
       Capivari do Sul e dá outras providências. 

 

MARCO ANTÔNIO MONTEIRO CARDOSO, Prefeito Municipal de Capivari do Sul no uso 
de suas atribuições legais,  

 

 Considerando, que o Centro de Inclusão Digital possibilita, principalmente aos estudantes 
e à população que não possui computador, a oportunidade de navegação pela rede mundial de 
computadores – Internet; onde, através de equipamentos públicos, podem realizar pesquisas 
educacionais e culturais, bem como de todo o gênero de serviço e informações disponibilizados na 
Rede Mundial de Computadores por órgãos governamentais e empresas públicas e privadas; e 
ainda, ao noticiário jornalístico, econômico, cultural, esportivo, e outros. 

 

DECRETA: 

Art. 1º. Este decreto regulamenta a forma de uso do Centro de Inclusão Digital do Município de 
Capivari do Sul e implementa medidas que viabilizem a prestação de serviços públicos com maior e 
melhor qualidade à população. 
. 
Art. 2º. O Centro de Inclusão Digital do Município de Capivari do Sul, instalado em prédio próprio 
da municipalidade, com amplo e livre acesso à população em geral, tem por objetivo proporcionar 
meios de acesso à informação e à cultura de toda a população que dele venham a se utilizar. 
 
§ único. O Centro de Inclusão Digital disponibiliza ao público em geral, gratuitamente, os 
hardwares e softwares necessários à navegação na Internet, e à realização de trabalhos em geral 
mediante o uso de computadores; assim como dispositivos para gravação digital dos dados 
pesquisados ou dos trabalhos realizados. 
 
Art. 3º. O Centro de Inclusão Digital funciona sob a coordenação de servidores designados pela 
Administração Municipal para atuarem na unidade, aos quais competem prestar as informações e 
esclarecimentos necessários aos usuários que deles necessitarem para o perfeito uso dos 
equipamentos e navegação na Internet; assim como, no gerenciamento das máquinas e supervisão 
dos atos praticados no interior da Unidade. 
 
Art. 4.º As pessoas interessadas que desejarem fazer uso de Centro de Inclusão Digital de 
Capivari do Sul deverão cumprir e satisfazer os requisitos estabelecidos neste Decreto, definido 
nos seguintes termos: 
 



I – efetivação de inscrição no Centro de Inclusão Digital do município, que deverá conter a 
identificação do usuário, horário de entrada e saída do recinto nos termos do formulário próprio 
estabelecido por este Decreto – Anexo I; 
 
II – prestar todas as informações requisitadas no formulário de cadastro, com estrita fidelidade à 
veracidade das informações prestadas, as quais serão constatadas no ato do processo de 
cadastramento. 
 
Art. 5º. Para atender os objetivos propostos no Parágrafo Único, do Artigo 2º ficam estabelecidas 
as seguintes regras para o perfeito funcionamento do Centro de Inclusão Digital:  

I – É expressamente proibido o uso dos computadores para acesso a jogos. 

II – Dar preferência no uso dos computadores para a realização de pesquisa e trabalho escolares; 

III – Deverão permanecer no recinto apenas os usuários que estiverem fazendo uso dos 
computadores; 

IV – Os usuários do Centro de Inclusão Digital, quando estiverem fazendo uso dos computadores, 
deverão fazer silêncio para não perturbar os demais presentes; 

V – Fica estabelecido o tempo máximo de 01(uma) hora no turno da manhã e 01 (uma) hora no 
turno da tarde, para acesso às redes sociais (Facebook, Twitter, vídeos, etc..); 

VI – O usuário deverá respeitar as regras estabelecidas por esse Decreto. 

VII – É expressamente proibida a ingestão de bebidas alcoólicas e de alimentos quando o usuário 
estiver fazendo uso dos equipamentos; 

VIII – É proibida a entrada de animais no recinto. 

Art. 6º. O presente regulamento poderá ser alterado ou complementado, mudando ou introduzindo 
requisitos, sempre que a conveniência administrativa assim o exigir para resguardar a correta 
forma de uso do Centro de Inclusão Digital e os serviços públicos prestados pelo Município. 
 
Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL, EM 21 DE JULHO DE 2015. 

 

 

     MARCO ANTÔNIO MONTEIRO CARDOSO 
             Prefeito Municipal 
 
  

 

 

        Adm. JOSÉ MAURO FRAGA SALERNO 
      Secretário Municipal de Administração  
 
  

“Doe sangue, doe órgãos. Salve vidas.” 



 

 

ANEXO I 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

 

Nome do Usuário: _______________________________________________ 

Data de Nascimento: _____________________________________________ 

RG: ___________________________________________________________  

CPF: __________________________________________________________ 

Telefone: ______________________________________________________  

Endereço:  _____________________________________________________  

Cidade: _______________________________________________________ 

 

DIAS E HORÁRIOS DE ACESSO DO USUÁRIO 

Data Hora entrada Hora saída 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


