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Palmeiras

Leis

Lei nº 363/2008 de 14 de Abril de 2008.
Considera de Utilidade Pública Municipal a ACVC_VC
Associação de Condutores de Visitantes do Vale do
Capão.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRAS, Estado da Bahia, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º - Fica decretada de Utilidade Pública Municipal a ACV/VC- Associação de Condutores de Visitantes do Vale do Capão
com sede na localidade dos Campos em Caeté- Açu- Palmeiras-Ba.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Palmeiras, em 14 de Abrll de 2008.
Marcos Venícios Santos Teles
Prefeito Municipal
================================================================================================
Lei nº 364/2008 de 28 de Abril de 2008.
“Dispõe sobre denominação de logradouros públicos
próximos à Rua Vanderval Joaquim dos Santos, nesta
cidade de Palmeiras/Ba e dá outras providencias”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRAS, Estado da Bahia, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º - Passa ser chamada de Rua Salvador Duque Brandão o logradouro de acesso que leva do imóvel do Sr. Antonio
Leandro da Silva, que fica em uma esquina da Rua Vanderval Joaquim dos Santos, à Rua Eliezer Rodrigues da Silva, nesta
cidade de Palmeiras/Bahia;
Art 2º - Passa ser chamada de Rua Givanildo Ferreira Ramos, o logradouro de acesso que leva do imóvel da Srª. Maria Rosa
de Souza, que fica em uma esquina da Rua denominada no “caput” do artigo anterior desta Lei, à Rua Vanderval Joaquim
dos Santos, sentido imóvel do Sr. Deolino Honorato de Aquino:
Art. 3º - Fica o Poder Executivo compromissado, após a sanção e publicação esta Lei, a sinalizar com a nomenclatura das
ruas denominadas e mencionadas no caput dos artigos 1º e 2º desta Lei.
Art. 4º - Esta lei entra e vigor na data da sua publicação.
Art. 5º - Revogam -se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Palmeiras, em 28 de Abril de 2008.
Marcos Venícios Santos Teles
Prefeito Municipal
================================================================================================
Lei nº 365/2008 de 14 de Maio de 2008.
“Autoriza o Poder Executivo Municipal, a celebrar
convênio de Cooperação Técnica com a Associação
educacional do Território da Chapada AEATC”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRAS, Estado da Bahia, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com a Associação Educacional do Território da Chapada, que
tem como objetivo a descentralização da Educação Básica/Educação Profissional, com a finalidade de assegurar o mais
amplo atendimento da rede pública municipal residente na Zona rural através da Escola técnica.
§ 1° - O prazo para celebração deste convênio será de 30 (trinta) dias a contar da data de sua publicação.
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§ 2° - O prazo de vigência de convênio celebrado com base nesta Lei será até 31 de Dezembro de 2008.podendo ser
renovado, desde que aprovado pelo Legislativo.
§3º - A dotação Orçamentária será através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte ,Cultura e Lazer.
Art. 2º - O Poder Executivo, através de Decreto Regulamentar, estabelecerá a forma de repasse, bem como os valores dentro
de um prazo de 30 (trinta) dias após a promulgação desta lei.
Art. 3º - O repasse dos recursos por órgão ou entidade de administração direta ou indireta Municipal a entidades sem fins
lucrativos, a título de subvenção ou auxílio, observará o quanto disposto nos Art. 16 e 17 da Lei Federal nº 4.320/64 e Art. 26
da Lei Complementar nº 101/00.
§Único – A entidade civil referida no Art. 3º prestará contas ao órgão ou entidade que os repassou, no prazo máximo de 30
(trinta) dias, contados da aplicação de cada parcela recebida ou da totalidade dos recursos, se for o caso.
Art. 4º - Ficam vedados os gastos com os recursos que forem repassados pela Prefeitura com ornamentações, preparativos,
contratação de artistas e/ou conjuntos musicais e instalações sonoras para a realização de festejos, sejam eles religiosos ou
em qualquer das suas modalidades.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Palmeiras, em 14 de Maio de 2008.
Marcos Venícios Santos Teles
Prefeito Municipal

Pollianna Castro de Queiroz
Secretaria de Educação

José da Silva Carvalho
Secretario do Governo
================================================================================================
Lei nº 366 /2008 de 14 de Maio de 2008.
“Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a contratar
excepcionalmente, por tempo determinado para atender
a necessidade temporária de excepcional interesse
público, nos termos do inciso IX do art. 37 da
Constituição Federal e dá outras providências”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRAS, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizado o Chefe do Executivo Municipal a contratar, excepcionalmente, o Sr Ari Vinícus Pessoa da Costa,
especificamente para trabalhar na área social e cultural, com o Projeto “Coral Canto Limpo”, voltada especificamente para o
Garis e famílias de baixa renda onde é desenvolvido um trabalho sócio-educativo e cultural.
Parágrafo Único – Somente poderão ser beneficiados com o projeto referendado no caput do artigo 1º, os Garis e famílias de
baixa renda.
Art. 2º - A contratação deverá ser feita com observância da dotação orçamentária específica.
Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com prazo de vigência até 31/12/2008 podendo ser renovado,
após autorização legislativa.
Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário.
Palmeiras, 14 de Maio de 2008.
MARCOS VENICIUS SANTOS TELES
Prefeito Municipal

José da Silva Carvalho
Secretário de Governo
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