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REVOGADA  
LEI Nº590, de 17/08/2011 

 

MODIFICADA PELA LEI Nº474/2008 
 

LEI Nº 323 

DE 22 DE JANEIRO DE 2003 
 
 
Dá nova redação a dispositivos das Leis Nº 307 
e 309, de 28 de agosto de 2002. 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ, ESTADO DA 
BAHIA, 

 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 
 
 

LEI: 
 
 
Artigo 1º - O inciso II do Artigo 5º da Lei Nº307, de 28 de agosto de 2002, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
 
“II – as instituições de educação básica, criadas e mantidas pela iniciativa 
privada;” 
 
Artigo 2º - O Artigo 10 da Lei Nº307, de 28/08/2002, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 
 
“II – Artigo 10 - As instituições de educação básica mantidas e administradas por 
pessoas físicas e jurídicas de direito privado, integrantes do Sistema Municipal de 
Ensino, atenderão as seguintes condições:” 
 
Artigo 3º - O parágrafo único do Artigo 10 da Lei Nº307, de 28/08/2002, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
 
“Parágrafo único – Os critérios para a avaliação de qualidade indicada no inciso II 
do presente Artigo referente ao funcionamento das instituições de educação básica 
mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado serão 
estabelecidos através de Resolução do Conselho Municipal de Educação.” 
 



Artigo 4º - O inciso XV do Artigo 5º da Lei Nº309, de 28/08/2002, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

 
“XV – conceder licença aos Conselheiros na forma e nos casos previstos no 
Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação.” 
 
Artigo 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Artigo 6º - Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal, 
Conceição do Coité, 22 de janeiro de 2003. 
 
WELLINGTON PASSOS DE ARAÚJO  
Prefeito Municipal 


