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Lei Munjci al n°415 07 de Dezembro de 2007.

``Di   nova  reda€ao   a  Lei   Municipal

nQ241/97,     que     criou     o     Conselho

Municipal      de      Educa€5o      e,      da

providencias comelatas''.

0    PREFEIT0    D0     MUNIcipI0    DE

CONCEICA0 D0 JACU£PE, Estado da Bahia, no uso de suas atribui€6es

Coustitucionais  e  Legais,  faz  saber  que  a  CAMARA  MUNICIPAL  DE

CONCEICAO DO JACufpE aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art.  1°.  0  Couselho  Municipal  de  Educapao  do

Municipio de Conceigao do Jacuipe, criado pela Lei Municipal n241, 08 de setembro

de 1997, designado pela sigla de CME, 6 6rgao normativo, consultivo, deliberativo e

fiscalizador,  acerca dos temas referentes a educapao  e ao Eusino no Municfpio  de

Conceigao do Jacuipe.

Art.  2°.  0 Couselho Municipal de Educapfro tern

I - Fixar diretrizes para a organizapao do sistema

11 - Fomular as politicas e os planos de educapao

as seguintes atribuig6es :

Municipal de eusino;

municipal;

Ill   -  Zelar  pelo  cumprimento  das   disposig6es

constitucionais, legais e normativas em materia de educapao;
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IV - Exercer atribuig5es prdprias do poder pdblico

local, conferidas em lei, em materia educacional;

V   -   Assistir   e   orientar   os   poderes   pbblicos,

estudando e sug9rindo medidas de aperfeigoamento do ensino no Municipio;

VI  -  Definir  criterios  para  convenios,  acordos,

contratos ou apao interadministrativa que envolvam o poder pdblico Municipal e as

demais  esferas  do  Poder  Ptiblico  e  do  Setor  Privado,  referentes  aos  temas  de

Educapao;

VII - Propor normas para a aplicapao de recursos

ptiblicos em educapao no Municipio;

VIII   -   Manter   intercainbio   com   o   Couselho

Estadual de Educap5o em regime de cooperapao.

IX-   Propor   Criterios   de   funcionamento   dos

servigos de apoio ao educando, visando o aprimoranento destes servigos;

X   -   Acompanhar   a   politica   de   aplicapao   de

recursos e convenios educacionais entre o Municipio e entidades ptiblicas e privadas.

XI    -    Fiscalizar    e    acompanhar    a    execngao

oxpamentiria do Municipio, zelando pelo cumprimento da Legislapao que trata dos

temas referentes a educapao.

XII   -   Exercer   outras   atribuig6es   de   peculiar

interesse do Poder Pdblico Municipal;

Art.  3°.  0  Couselho  Municipal  de  Educagao  de

Conceicao do Jaculpe deve ser constituldo por 16 membros nomeados pelo Executivo

Municipal, sendo urn conselheiro titular e outro suplente:

I  -  02  (dois)  membro  Representantes  do  Poder

Executivo;
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11  -  02  (dois) membros  Representantes  do  Poder

Ill   -   02(dois)   membros   Representantes   das

IV    -    02(dois)   membros   Representantes   das

Legislativo.

Escolas Priblicas Estaduais;

Escolas Privadas;

V  -  02(dois) membros Representantes  de  Caixas

Escolares das Escolas Ptlblicas Municipais;

VI    -    02(dois)    membros    Representantes    do

VII    -    02(dois)    membros    Representantes    da

VIII   -   02(dois)   membros   Representantes   do

Sindicato APLB ;

Secretaria Municipal de Educapao;

Conselho Tutelar.

Art.   4°.   0   mandato   de   conselheiro   deve   ser

declarado vago, somente, com a rendncia, por escrito, do Conselheiro titular.

Paragrafo Unico: Na vacancia do cargo, assume o

primeiro e iinico suplente.

Art.  5°.  0 mandato do conselheiro 6 de 02(dois)

anos, sendo possivel somente uma recondngao para igunl periodo.

Art. 6°. A indicapao do conselheiro pelos 6rgfros e

instituig6es envolvidos deve ser feita em ate 90 dias ap6s a sangao da presente Lei.

§  1° Nao havendo a indicapao no prazo previsto,

os  representantes  devem  ser  indicados  e  homologados  pelo  pr6prio  couselho  com

aprovapao de pelo memos dois tergos dos presentes.
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§ 20 A secretaria executiva deve ser ocupada por

servidor ptiblico municipal designado pelo Prefeito Municipal para exercer fung5es

burocraticas e de organizapfro intema do Conselho, sob a chefia do presidente.

§ 3° A secretala executiva, cedida pelo executivo,

flea encarregada de comunicar is instituig6es quanto a indicap5o dos conselheiros e

suplentes, ben como convocar os couselheiros para a posse do primeiro colegiado.

Art. 7°. Cada Couselheiro deve ter urn suplente.

Art.  8°.  Para cumprir suas atribuig6es, no termos

da Lei, o Conselho Municipal deve atuar atrav6s do Colegiado, da Presidencia e da

S ecretaria Executiva.

§  1° 0 colegiado deve ser constituldo por todos os

membros do Conselho.

§ 20 A presidencia 6 exercida pelo Presidente e, na

ausencia deste, pelo Vice-Presidente.

§  3°  0  mandato  da  presidencia  6  de  urn  ano,

permitindo somente uma recondngao por igual periodo.

§  5° Fica o couselho livre para organizar quantas

comiss5es tematicas de trabalho forem necess5rias.

Art.   9°.  No  dia  da  posse  do  Couselho,  sob  a

presid6ncia do Couselheiro mais  idoso,  deve  ser feita a eleigao do presidente  e  do

vice  em  eleigao  direta,  sendo  eleito  presidente  o  candidato  que  obtiver  maioria

simples  dos  votos.  Deve  ser  declarado  vice-presidente  o  segundo  candidato  mais

votado.

Art.  10. A nomeapao dos conselheiros, bern como

do  Presidente  e do  vice presidente deve  ser feita atrav6s de decreto  do  Executivo

Municipal.
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Art.11.  0  mandato  do  Conselho  6  considerado

servigo ptiblico relevante, sem remunerapao.

Art.  12. 0 Poder Pdblico Municipal deve colocar

a disposigao do Conselho Municipal de Educapao de Conceigao do Jacuipe o quadro

funcional e demais recursos necessarios ao desempenho de suas atividades.

Art.  13.  Esta Lei  entra em vigor na data da sua

publicapao, revogadas as disposig5es em contralo.

Gabinete do Prefeito Municipal de Concei€ao

do Jacuipe, em 07 de dezembro de 2007.

PUBLIQUESE.REGISTRESE..CUMPRA-SE


