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"Lei que altera os artigos 30. , 50. da Lei n° 241/97

que  cria  o  Conselho  Municipal  da  Educa€ao  e
institui  no  artigo  60  o  jeton   de  presenca   dos
conselheiros, "

A   PREFEITA  MUNICIPAL DE CoNCEIcao  Do JACUIPE, Estado
da  Bahia,  no  uso   de  suas  atribui€5es  legais,  faz  saber  que   a  Cinara  Municipal

aprovou  e  eu  sanciono  a seguinte  Lei:

Art ID -(sem  alteragao)

Art, 20 -(sem  alterafao}

Art.  30  -   0  Conselho  comp6e-se  dG  sets  membros  dentre  pessoas  de  notdrio
saber  e  comprometida  com   a  educagao,  nomeados  pelo   Prefeito  Municipal  assim
discriminados:

I  -  Secretirio   Municipal  de  Educagao,  presidents  nato   do   conselho   e   seu
suplente;

11 -Urn  representante  dos pais de  alunos  e  seu  suplente;
Ill -Urn  representante  do  Ensino  Phblico Municipal e  sou  suplente;
IV  -Urn  reprgsentante  do  Ensino  Phblico  Estadual  e  seu  suplente;
V  -Urn  representante do Ensino Particular e seu  suplente;
VI -Urn  especialista em  Educa€ao  e  seu  suplente;
VII -Urn  representante da Camara Municipal e seu  suplente.

Art.  4° -(gem.  altera?a8}

Art.  50 -Serao  considerndos de natureza relev.ants  os  servi?os prestados pelos
con§elheiros.

Art.  6°  -Os  Conselheiros  terao  direito   a jeton,  no  valor  de   10%   do   salirio
minima  vigente,  em   cada  reunifro  que  comparecer,  correndo  a  despesa  a  conta  da
dotapao  or€anientdria da Secretaria Municipal de Educapao, Cultura e Esporte.

Art.  70 -0  Conselho  tera dota€ao  orSamentaria pr6pria,  para  manuten?fro  de
suas atividades, consignada no  orcamento  da Secretaria Municipal de Educapao.
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Art.  80  -  Esta  Lei  entra  em   vigor    na  data  de   siia  publicagao,   r8vogadas   as
disposi?5e.s  em  contririos.

Conceif ao  do  Jacuipe,   15  de  Dezembro  de  2000.

(ELjin
Tania Mar]i R.

PrefeitaMuni€ipal
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