
LEI Nº 547 
DE 15 DE MARÇO DE 2010 

 

 
Institui o jeton como indenização por 
comparecimento para as atividades dos 
Conselheiros Municipais de Educação e dá 
outras providências. 
 
 

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 – Fica instituído o jeton, que se configura em indenização por 

comparecimento, e que é devido aos Conselheiros Municipais de Educação de Conceição do 
Coité, pelo desempenho das seguintes atividades: 

 
I – Comparecimento às sessões ordinárias do Conselho Pleno do CME, 

obedecendo-se ao Calendário de Sessões publicado conforme Regimento Interno do Conselho 
Municipal de Educação; 

 
II – comparecimento às sessões extraordinárias do Conselho Pleno do CME 

convocadas em estrita obediência ao que dispõe o Regimento Interno do Conselho Municipal 
de Educação. 

 
§ 1º - Não fará jus ao recebimento de jeton pelo comparecimento às sessões 

ordinárias ou extraordinárias do Conselho Pleno do CME o Conselheiro Municipal de 
Educação que: 

 
a) sendo servidor público encontre-se em horário normal de expediente no órgão 

em que estiver lotado; 
b) sendo ocupante de cargo de provimento em comissão ou exercente de função 

gratificada encontre-se em horário normal de expediente no órgão em que atua; 
c) sendo agente político encontre-se em horário normal de expediente no órgão de 

que é titular ou possua agendamento como titular do órgão para o qual foi nomeado no 
mesmo horário em que estiver agendada a vistoria. 

 
§ 2º - Não tenha comparecido a alguma atividade constante nos incisos I e II do 

presente artigo, mesmo que tenha havido justificativa para o não comparecimento. 
 
Artigo 2º - Fica fixado o valor unitário de R$ 300,00 (Trezentos reais) como jeton 

a ser pago por atividade discriminada no artigo anterior a cada Conselheiro Municipal de 
Educação. 

 



§ 1º - Para viabilizar o pagamento do jeton aos Conselheiros Municipais de 
Educação, o presidente do CME encaminhará para a Secretaria de Educação e Cultura, até o 
dia 05 de cada mês, uma relação constando os seguintes dados: 

 
a) Data(s) e horário(s) de realização da(s) sessão(ões) ordinária(s) e/ou 

extraordinárias do Conselho Pleno do CME ocorridas no período; 
b) Data(s) e horário(s) da(s) vistoria(s) a unidade(s) escolar(es) ocorridas no 

período; 
c) Relação dos Conselheiros Municipais de Educação que compareceram, por 

evento; 
d) Valor total mensal devido a cada Conselheiro Municipal de Educação. 
 
§ 2º - Caberá à Secretaria de Educação e Cultura encaminhar os dados para a 

viabilização do pagamento pela Tesouraria Municipal. 
 
§ 3º - O pagamento será feito até o dia 05 (cinco) de cada mês subsequente ao 

comparecimento às sessões e/ou eventos. 
 
§ 4º - O pagamento do jeton, fica limitado às seguintes quantidades: 
 
 I – 02 (duas) sessões ordinárias do CME por mês; 
 II – 03 (três) sessões extraordinárias do CME por ano. 
 
Artigo 3º - A partir da vigência da presente Lei, não será mais devido o 

pagamento de subsídio de R$ 600,00 (seiscentos reais) aos Conselheiros Municipais de 
Educação. 

 
Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeito 

retroativo a 1º de fevereiro de 2010. 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, 
Conceição do Coité, 15 de março de 2010. 

 
 

RENATO SOUZA DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 


