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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

FOTOS WASHINGTON LUIZ

Até o final do ano, 1.860 estudantes que
freqüentam o programa de Alfabetização de
Jovens e Adultos (EJA), em onze escolas
municipais, receberão um reforço nos con-
teúdos. Trata-se do Projeto Ensinarte, uma
proposta do Ministério Apostólico Restaura-
ção e Vida, em parceria com a Secretaria Mu-
nicipal de Educação. O lançamento da pro-
posta foi na quinta-feira, 21, aos alunos do
Colégio Sagrado Coração de Jesus.

Segundo a sub-coordenadora de Ação Pe-
dagógica da Secretaria, Daniela Barros, o
objetivo é oferecer palestras educativas so-
bre drogas, violência e prostituição,, a partir
da necessidade identificada em cada escola.
Para isso será realizado um diagnóstico jun-
to às coordenações e direções de cada colé-
gio a fim de direcionar a proposta. A utiliza-
ção da música e das artes cênicas dará su-
porte ao trabalho.

“O que pretendemos é sensibilizar os par-
ticipantes acerca dos problemas que os en-
volvem, buscando, dessa forma, transformá-
los em sujeitos críticos e atuantes no meio
social”, diz Daniela.

Cada escola será visitada por um grupo

Projeto Ensinarte é lançado em Barreiras
Teatro e música darão suporte a educação de jovens e adultos

de jovens educadores sempre às quintas e sex-
tas-feiras à noite. As palestras ministradas
com o auxílio de recursos musicais e do tea-
tro instigarão entre os participantes momen-
tos de reflexão acerca dos problemas causa-
dos pelas drogas, violência e prostituição.
“Também queremos sensibilizar os estudan-

Obs.: O Projeto seguirá o calendário escolar, podendo haver alterações nas datas con-
forme os trabalhos escolares e disponibilidade do grupo da Rede de Jovens.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO PROJETO ENSINARTE

tes sobre a importância de permanecerem nas
escolas”, fala a sub-coordenadora.

O cronograma de visitação e aplicação da
proposta já começou e se estende até o final
do ano letivo. As escolas foram divididas em
três pólos principais, contemplando sete bair-
ros de Barreiras e quatro povoados.

O auditório do Colégio Sagrado Coração ficou lotado para a apresentação

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005
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GABINETE DO PREFEITO

OFÍCIO GAB Nº 186/2008 BARREIRAS/BA

Barreiras, 18 de Agosto de 2008.

A Sua Excelência o Senhor
Luiz Carlos Piedade de Holanda
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Barreiras – BA
Assunto: Projeto de Lei com número: 018/2008

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação nesta augusta
Casa Legislativa, o Projeto de Lei com número 018/2008, que: “Abre
Crédito Adicional Especial ao Orçamento Fiscal e da Seguridade
Social do Município de BARREIRAS, para o exercício financeiro
de 2008, no âmbito do Poder Executivo Municipal, Crédito Adicional
Especial, valor de R$ 7.700.000,00 (sete milhões e setecentos
mil reais), na forma e limites que indica, e dá outras providências”,
atendendo os princípios constitucionais, conforme justificativa em
anexo.

Com renovados protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PROJETO DE LEI Nº 18 DE 15 DE AGOSTO DE 2008
Da iniciativa do Poder Executivo

“Abre Crédito Adicional Especial ao Orçamento
Fiscal e da Seguridade Social do Município de
BARREIRAS, para o exercício financeiro de 2008,
no âmbito do Poder Executivo Municipal, Crédito
Adicional Especial, valor de R$ 7.700.000,00
(sete milhões e setecentos mil reais), na forma
e limites que indica, e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, Estado da Bahia,
no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal de
Vereadores aprovou e fica sancionada a seguinte Lei:

 Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a
abrir Crédito Adicional Especial, ao Orçamento Fiscal e da Seguridade
Social do município, no valor global de R$ 7.700,000,00 (sete milhões
e setecentos mil reais).

Art. 2º - Os recursos disponíveis decorrentes para atender a
abertura do presente Crédito Adicional Especial, correrão à conta:

a) do excesso de arrecadação, com respaldo nas disposições
contidas no Art. 43, § 1º, Inciso II, da Lei 4.320/64, no valor global de
7.000.000,00 (sete milhões de reais), conforme evidenciado no Quadro
Demonstrativo de Excesso de Arrecadação, Anexo I, e cópia do
Contrato de Repasse nº 0233248-99 / 2007, firmado com o Ministério
das Cidades, ambos anexos a este Projeto de Lei.

b) Superávit financeiro, com respaldo nas disposições contidas no
Art. 43, § 1º, Inciso I, da Lei 4.320/64, no valor global de R$ 700.000,00
(setecentos mil reais).

Art. 3º - Ficam alterados e atualizados os Anexos do Plano Plurianual
2006/2009, das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2008,
em decorrência do presente Crédito Especial.

Art. 4º - O presente Crédito Especial será consignado à Estrutura
de Custos da Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços Públicos, e
respectiva unidade Orçamentária, e incorporado ao Quadro de
Detalhamento da Despesa da referida Unidade.

Art. 5º- Fica a contabilidade municipal autorizada a efetuar os
registros necessários à execução desta Lei.

Art. 6º- Esta Lei entrará em vigor nada data de sua assinatura,
revogadas a disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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PROJETO DE LEI Nº18  DE 15 DE AGOSTO DE 2008
Da iniciativa do Poder Executivo

JUSTIFICATIVA

Levamos ao conhecimento desta Colenda Casa, que o Município
de Barreiras, objetivando a execução de Urbanização de Assenta-
mentos Precários nas localidades de Cascalheira e Barreiras II,
celebrou com União Federal, por intermédio do Ministério das Cida-
des, representada pela Caixa Econômica Federal, Contrato de Repas-
se, da ordem de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), ficando o
Município na obrigação de uma contra-partida no valor de R$
700.000,00 (setecentos mil reais). Outrossim, esclarecemos que o
citado Instrumento foi firmado no dia 19 de dezembro de 2007, ou
seja, após a elaboração e envio à Câmara Municipal, da Proposta Or-
çamentária para o exercício em curso, motivo pelo qual, não consta

no Orçamento vigente, Dotação Orçamentária por onde correrão as
despesas para a realização das obras e/ou serviços, objeto do supra
mencionado Contrato de Repasse. Face ao exposto, e certos de con-
tar com a sensibilidade e senso de responsabilidade, sempre emanado
por parte dos Ilustres Pares desta Casa, encaminhamos o Projeto de
Lei para abertura de Crédito Especial, no valor global de R$
7.700.000,00 (sete milhões e setecentos mil reais), para que possa-
mos cumprir o objeto do Contrato, executando esta obra de extrema
importância para os munícipes das localidades de Cascalheira e Bar-
reiras II.

Nesta oportunidade, reiteramos a Vossa Excelência os protestos
de elevado apreço.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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Acesse http://www.barreiras.ba.gov.br
Todas as edições do Diário Oficial estão disponíveis no site oficial da Prefeitura Municipal de Barreiras.


