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``Autoriza  o  Poder  Executivo  a  assinar

conv6nios  visando  a  implementa€ao  da

municipalizagao do ensino fundamental,

e da outras providencias".

0       PREFEITO       DO       MUNIcipIO       DE
CONCEICAO   DO  JACufpE,   Estado  da  Bahia,   no   uso   de  suas  atribui€6es

Coustitucionais    e    Legais,    faz    saber    que    a    CAMARA    MUNICIPAL   DE

CONCEICAODOJACufpEaprovoueeusancionoaseguintelei:

Artigo  10  -  Fica  o  Chefe  do  Poder  Executivo

autorizado a celebrar, em nome do Municipio, convenios com o Estado da

Bahia, visando a implementa€ao da municipaliza€ao do eusino fundamental,

mediante a transferencia de unidades escolares, especificadamente, a Escola de

1° Grau  Sergio Cardoso  e  do Grupo  Escolar Profa Laura Ribeiro Lopes  da rede

estadual para  a  Gesfao  Municipal,  segundo  as  diretrizes  estabelecidas  pela

Secretaria da Educa€ao do Estado.

Artigo   20   -   Para   evitar   a   interrup€ao   na

presta€ao  dos  servi€os  educacionais,  o  Municipio  podera  negociar  com  a
Secretaria da Edu€a€ao do Estado a cessao temporaria dos docentes lotados

nas  unidades  escolares  estaduais  transferidos,  autorizando  a  retengao  das

despesas  relativas  ao  pagamento  de  vencimentos,  vantageus  e  concess6es

legalmente estabelecidas.
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Artigo  3°  -  Para  a  efetiva€ao  da  retengao  do

valor  das  despesas  relativas  ao  pessoal  docente  cedido,  o  Chefe  do  Poder

Executivo.Municipal autorizara o Banco do Brasil a bloquear e trausferir ao

Estado,  a  quantia  por  este  informada  meusalmente,  cujo  valor  devera  sr

deduzido diretamente da conta do Fundo de Manutengao e Desenvolvimento

da  Educa€ao   Basica   e   de  Valoriza¢ao   dos   Profissionais   da   Educa€ao   -

FUNDEB do Municipio.

Artigo 4° -  Esta lei entrara em vigor na data de

sua publica€ao, revogadas as disposi€6es em contrario.

GABINETE        DO       PREFEITO        MUNICIPAL        DE

CONCEICAO DO JACufpE/BA, em..14 de junho de 2007.
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