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LEI Nº 806/2022, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022
“Dispõe sobre a reformulação do Conselho Municipal
de Meio Ambiente do Município de Boninal e dá outras
providências.”

A Câmara Municipal aprova e eu, Prefeita Municipal de Boninal/Ba, no uso das minhas
atribuições, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1°. Fica reformulado, no âmbito da Secretaria Municipal de Agricultura, Turismo e Meio
Ambiente o Conselho Municipal de Meio Ambiente - CMMA.
Parágrafo Único – O CMMA é um órgão colegiado, consultivo de assessoramento ao Poder
Executivo Municipal e deliberativo no âmbito de sua competência, sobre as questões ambientais
propostas nesta e demais leis correlatas do Município.
Art. 2°. Ao Conselho Municipal de Meio Ambiente - CMMA compete:
I – formular as diretrizes para a política municipal do meio ambiente, inclusive para atividades
prioritárias de ação do município em relação à proteção e conservação do meio ambiente;
II - propor normas legais, procedimentos e ações, visando a defesa, conservação, recuperação e
melhoria da qualidade ambiental do município, observada a legislação federal, estadual e municipal
pertinente;
III - exercer a ação fiscalizadora de observância às normas contidas na Lei Orgânica Municipal e
na legislação a que se refere o item anterior;
IV - obter e repassar informações e subsídios técnicos relativos ao desenvolvimento ambiental aos
órgãos públicos, entidades públicas e privadas e a comunidade em geral;
V - atuar no sentido da conscientização pública para o desenvolvimento ambiental promovendo a
educação ambiental formal e informal, com ênfase nos problemas do município;
VI - subsidiar o Ministério Público no exercício de suas competências para a proteção do meio
ambiente previstas na Constituição Federal de 1988;
VII – solicitar aos órgãos competentes o suporte técnico complementar às ações executivas do
município na área ambiental;
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VIII – propor a celebração de convênios, contratos e acordos com entidades públicas e privadas
de pesquisas e de atividades ligadas ao desenvolvimento ambiental;
IX – opinar, previamente, sobre os aspectos ambientais de políticas, planos e programas
governamentais que possam interferir na qualidade ambiental do município;
X - apresentar anualmente proposta orçamentária ao Executivo Municipal, inerente ao seu
funcionamento;
XI – identificar e informar à comunidade e aos órgãos públicos competentes, federal, estadual e
municipal, sobre a existência de áreas degradadas ou ameaçadas de degradação;
XII – opinar sobre a realização de estudo alternativo sobre as possíveis conseqüências ambientais
de projetos públicos ou privados, requisitando das entidades envolvidas as informações necessárias ao
exame da matéria, visando a compatibilização do desenvolvimento econômico com a proteção
ambiental;
XIII – acompanhar o controle permanente das atividades degradadoras e poluidoras, de modo a
compatibilizá-las com as normas e padrões ambientais vigentes, denunciando qualquer alteração que
promova impacto ambiental ou desequilíbrio ecológico; – receber denúncias feitas pela população,
diligenciando no sentido de sua apuração junto aos órgãos federais, estaduais e municipais responsáveis
e sugerindo ao Prefeito Municipal as providências cabíveis;
XIV – acionar os órgãos competentes para localizar, reconhecer, mapear e cadastrar os recursos
naturais existentes no Município, para o controle das ações capazes de afetar ou destruir o meio
ambiente;
XV – opinar nos estudos sobre o uso, ocupação e parcelamento do solo urbano, posturas
municipais, visando à adequação das exigências do meio ambiente, ao desenvolvimento do município;
XVI – opinar quando solicitado sobre a emissão de alvarás de localização e funcionamento no
âmbito municipal das atividades potencialmente poluidoras e degradadoras;
XVII – decidir sobre a concessão de licenças ambientais de sua competência e a aplicação de
penalidades, com base nas Resoluções nº 4.327/2013 e 4.420/2015, que tratam sobre os impactos de
atividades locais de competência municipal;
XVIII – orientar o Poder Executivo Municipal sobre o exercício do poder de polícia
administrativa no que concerne à fiscalização e aos casos de infração à legislação ambiental;
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XIX – deliberar sobre a realização de Audiências Públicas, quando for o caso, visando à
participação da comunidade nos processos de instalação de atividades potencialmente poluidoras;
XX – propor ao Executivo Municipal a instituição de unidades de conservação visando à proteção
de sítios de beleza excepcional, mananciais, patrimônio histórico, artístico, arqueológico,
paleontológico, espeleológico e áreas representativas de ecossistemas destinados à realização de
pesquisas básicas e aplicadas de ecologia;
XXI – responder à consulta sobre matéria de sua competência;
XXII – decidir, juntamente com o órgão executivo de meio ambiente, sobre a aplicação dos
recursos provenientes do Fundo Municipal de Meio Ambiente;
XXIII – acompanhar as reuniões das Câmaras do Conselho Estadual de Meio Ambiente –
CEPRAM, em assuntos de interesse do Município.
Art. 3°. – O suporte financeiro, técnico e administrativo indispensável à instalação e ao
funcionamento do Conselho Municipal de Meio Ambiente será prestado diretamente pela Prefeitura de
Boninal, através do órgão executivo municipal de meio ambiente ou órgão a que o CMMA estiver
vinculado.
Art. 4°. – O CMMA será composto, de forma paritária, por 06 (seis) representantes do poder
público e 06 (seis) da sociedade civil organizada, a saber:
I – Representantes do Poder Público:
a)

01 (um) representante da Secretaria Municipal de Agricultura, Turismo e Meio

Ambiente;
b)
c)
d)
e)
f)

01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação;
01 (um) representante do Executivo Municipal;
01 (um) representante da Secretaria Municipal de Assistência Social;
01 (um) representante da Secratraria Municipal de Infraestrutura e Transportes;
01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde

II – Representantes da Sociedade Civil:
a)

01 (um) representante de instituições de ensino e/ou agremiações estudantis;

b)
01 (um) representante de associações ou entidades religiosas que possuam trabalho de
educação ambiental, com atuação no município de Boninal/Ba;
c)

01 (um) representante de entidade civil criada com o objetivo de defesa dos interesses
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dos moradores e produtores rurais, com atuação no município de Boninal/Ba;
d)
01 (um) representante de entidade civil e associações quilombolas ou comunidades
tradicionais com atuação dentro do território do município de Boninal/Ba;
e)
01 (um) representante de profissionais técnicos da área ambiental, residente, ou que se
relacione com o município ou que possua trabalhos técnicos ambientais desenvolvidos no município de
Boninal/Ba ou na região da Chapada Diamantina;
f)
01 (um) representante membro de entidades sindicais ou representatividade de categorias
profssionais com atuação no município de Boninal/Ba;

Parágrafo único – A presidência do CMMA será exercida pelo Secretário Municipal de Meio
Ambiente.
Art. 5°. Cada membro do Conselho terá 01 (um) suplente que o substituirá em caso de
impedimento, ou qualquer ausência.
Art. 6°. A função dos membros do CMMA é considerada serviço de relevante valor social.
Art. 7°. As sessões do CMMA serão públicas e os atos deverão ser amplamente divulgados.
Art. 8°. O mandato dos membros do CMMA é de 02 (dois) anos, permitida uma recondução, à
exceção dos representantes do Executivo Municipal que podem ser substituídos por ato do poder
executivo.
Art. 9°. Os órgãos ou entidades mencionados no art. 4º poderão substituir o membro efetivo
indicado ou seu suplente, mediante comunicação por escrito dirigida ao Presidente do CMMA.
Art. 10. O não comparecimento a 03 (três) reuniões consecutivas ou a 05 (cinco) alternadas
durante 12 (doze) meses, implica na exclusão do CMMA.
Art. 11. O CMMA poderá instituir, se necessário, em seu regimento interno, câmaras técnicas em
diversas áreas de interesse e ainda recorrer a técnicos e entidades de notória especialização em assuntos
de interesse ambiental.
Art. 12. No prazo máximo de 30 (trinta) dias após a sua instalação, o CMMA elaborará o seu
Regimento Interno, que deverá ser aprovado por decreto do Prefeito Municipal também no prazo de 30
(trinta) dias.
Parágrafo único. O Regimento Interno deverá conter previsões normativas sobre a eleição da
mesa diretora dentre os representantes do Conselho Mununicipal de Meio Ambiente, para secretariar os
trabalhos durante o mandato, sendo possível a redesignação.
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Art. 13. A instalação do CMMA e a composição dos seus membros ocorrerá no prazo máximo de
30 (trinta) dias, contados a partir da data de publicação desta lei.
Art. 14. As despesas com a execução da presente Lei correrão pelas verbas próprias consignadas
no orçamento em vigor.
Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Boninal - BA, em 27 de outubro de 2022.

Celeste Augusta Araújo Paiva
Prefeita Municipal
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LEI Nº 807/2022, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022

“Dispõe sobre Calendário Oficial de Eventos e Datas
Comemorativas da Cidade de Boninal”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BONINAL, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e
constitucionais, faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Inclui no calendário de eventos do Município de Boninal, o Dia Municipal dos Ciganos, a
ser comemorado anualmente no dia 24 de Maio.
Art. 2º – O objetivo desta data é integrar ao calendário municipal a valorização da cultura cigana,
sabendo de famílias ciganas que residem na cidade.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Boninal - BA, em 27 de outubro de 2022.

Celeste Augusta Araújo Paiva
Prefeita Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – CME/BONINAL
Lei de Criação: 740/2018 / D.O.M: 22-03-2018 / Fone: 3330-2375 / CEP: 46.740-000
Endereço: Avenida Professor Armênio Sant’Anna Paiva / E-mail: cmeboninal@gmail.com

RESOLUÇÃO: CME Nº 002/2022 de 27/10/2022.
MUNICÍPIO: Boninal – Estado da Bahia.
INTERESSADA: Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.
ASSUNTO: Estabelece diretrizes orientadoras para elaboração ou reelaboração do Projeto
Político- pedagógico das escolas públicas às Escolas pertencentes ao Sistema Municipal de
Ensino.
RELATORA: Tereza Maria Silva Brandão.
Comissão Especial de Análise da situação de emergência da saúde pública no âmbito
do Sistema de Ensino de Boninal: Presidência do CME, Secretaria executiva e
Conselheiros da Câmara de Educação Básica e Câmara do FUNDEB.

RESOLUÇÃO CME/BONINAL Nº 002/2022 DE 27 DE OUTUBRO DE 2022
Estabelece diretrizes orientadoras para elaboração ou
reelaboração do Projeto Político- pedagógico das escolas
públicas às Escolas pertencentes ao Sistema Municipal de
Ensino.
O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BONINAL – (CME),
no uso das suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº 740/2018, de 22 de Março
de 2018, com fundamento na Constituição Federal, Art.6°, Art. 7° inciso XXV, Art. 205 e Art.
208, incisos IV, VII e §1°e §2°, na Lei Federal n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – LDBEN,
Art. 29, Art.30, Incisos I e II, Art.31, Incisos I, II, III, IV, V, no Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA (Lei Federal n° 8.069/1990), LDBEN nº 9.394/1996 e suas alterações, na
Lei do Plano Nacional de Educação nº 13.005/2014, orienta que:
Art. 1º. Esta Resolução se constitua em diretrizes orientadoras para elaboração ou
reelaboração do Projeto Político-Pedagógico das escolas públicas do Sistema Municipal de
Ensino, observando os princípios e fundamentos da legislação educacional brasileira e do
Programa de Formação para (Re)elaboração dos Projetos Políticos-Pedagógicos nas Escolas dos
Municípios Baianos, coordenado pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação,
seccional do Estado da Bahia em parceria com a União Nacional dos Conselhos Municipais de
Educação, seccional do Estado da Bahia, Universidade Federal da Bahia e Itaú Social, o qual o
município realizou adesão.
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Art. 2º. No processo de elaboração ou reelaboração do Projeto Político- Pedagógico, a
educação seja compreendida como direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser
promovida e incentivada a colaboração da sociedade, com vistas ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, observando
os princípios expressos no artigo 205 da Constituição Federal de 1988.
Art. 3º. A elaboração e execução do Projeto Político-Pedagógico seja compreendida
como uma incumbência de cada estabelecimento de ensino, respeitadas as normas comuns e as
do sistema de ensino, conforme estabelecido no artigo 12 da Lei 9.394/1996, observando como
princípios fundantes:
I – A criação de um Comitê Escolar, composto por ampla representação da comunidade
escolar, responsável pela coordenação colaborativa e participava do processo de elaboração
do Projeto Político-Pedagógico.
II - A articulação com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da
sociedade com a escola para participação no processo de elaboração.
III – A participação dos estudantes, como expressão de sua autonomia e
fundamentado numa concepção de estudante como sujeito de direitos, como pessoa em
processo de desenvolvimento, como sujeito ativo da construção de seu conhecimento, como
sujeito social e histórico.
IV – Caberá a cada escola, através do seu Comitê Escolar, a constituição de espaços de
com-versações e escuta sensível, objetivando e respeitando os desejos e anseios de cada
segmento, promovendo o envolvimento e a participação da comunidade escolar, para que o
Projeto Político-Pedagógico se constitua a partir dos sujeitos construindo significados e
pertencimento.
Art. 4º. A participação dos docentes seja compreendida como uma atribuição inerente as
atividades docentes, conforme estabelece o artigo 13 da Lei 9.394/1996, devendo ser garantido
nos termos do artigo 14 da mesma Lei, a participação de todos os profissionais da educação na
elaboração do projeto pedagógico da escola.
Parágrafo único: o Plano de Carreira e Vencimento do Magistério Público do
Município de Boninal, Lei Nº 455/98, em seus artigos 17, 18 e 19, destaca que compete aos
professores, coordenadores pedagógicos e demais profissionais da educação, a participação
na elaboração da Proposta Pedagógica dos estabelecimentos de ensino.
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Art. 5º. Para o processo de elaboração do Projeto Político-Pedagógico, sejam realizadas
atividades de estudos e ações voltadas à promoção da identidade na/da escola pública plural,
ancorada em suas realidades, mas também perspectivando a sua transformação para uma escola
equitativa, contextualizada, articulada com sua rede de pertencimento glocal, democrática e com
qualidade escolar para todos e todas, levando em consideração as seguintes temáticas que
perpassam a organização do trabalho escolar:
I – O lugar/função social da escola no PPP. II - O
lugar/função de concepções no PPP.
III - O lugar/função no PPP da Gestão Escolar. IV - O
lugar/função no PPP do Currículo.
V - O lugar/função no PPP da Didática.
VI - O lugar/função no PPP da
Aprendizagem/Formação.
VII - O lugar/função no PPP da Avaliação. VIII - O
lugar/função no PPP da Gestão.
IX - O lugar/função no PPP do trabalho docente.
X - O lugar/função no PPP da formação de professores em atuação.

Art. 6º. A Proposta Curricular contida no Projeto Político-Pedagógico, leve em
consideração o Referencial Curricular Municipal e os saberes a serem eleitos pelos docentes no
seu fazer pedagógico, devendo expressar:
I – Opções sobre concepções, aportes teóricos, epistemologias e ontologias
curriculares.
II – Princípios e argumentos legais, históricos, sociotécnicos, políticos, éticos, estéticos
e culturais.
III – Relação com os organizadores curriculares e eleição de saberes.
IV – Currículo e a relação com professores, estudantes, famílias, gestores, a cidade e
contextos outros glocais.
V – Relação currículo escolar e cibercultura, ciências, as artes, a literatura e os saberes
populares.
VI – Relação currículo escolar formação e avaliação.
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Art. 7º. O Projeto Político-Pedagógico seja construído dentro do princípio da autonomia
da Escola, orientado e acompanhado por Comitê Local instituído no âmbito da Secretaria
Municipal de Educação, sendo assegurada em sua composição representação do Conselho
Municipal de Educação, com o objetivo de do cumprimento das orientações expressas nesta
Resolução, observando os seguintes movimentos de elaboração:
I – O primeiro movimento de Com-versações sobre os Princípios e Compreensão
Contextual, contemplando os registros e elaborações das vozes dos sujeitos das escolas,
favorecendo a eleição de princípios que nortearão o Projeto Político-Pedagógico bem como a
compreensão contextual de cada escola.
II - O segundo movimento de Com-versações sobre as Necessidades, Demandas
Propositivas e Justificativas, o qual, a partir da valorização das experiências irredutíveis dos
sujeitos nos processos de escuta realizados no primeiro momento, deve eleger as necessidades e
demandas propositivas que cada escola deve avançar para cumprimento do seu papel social.

III - O terceiro movimento de Com-versações sobre as Ações Propostas, o qual deve
contemplar as perspectivas sobre o cotidiano das práticas, as ações propositivas que nortearão
o movimento da práxis escolar, pensadas coletivamente pela comunidade escolar.
Parágrafo único - Todo o processo de elaboração do Projeto Político- Pedagógico deve
levar em consideração e observar as normativas legais e realidades locais quanto as
especificidades e finalidades das etapas e modalidades das diversas educações.
Art. 8º. O prazo inicial para que as escolas do Sistema Municipal de Ensino possam
concluir o processo de (re) elaboração dos Projetos Político-Pedagógicos é 16 de dezembro de
2022.
Art. 8º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Aprovada, por
unanimidade, na Sessão Plenária do Conselho Municipal de Educação em 27 de outubro
de 2022.
MUNICÍPIO DE BONINAL – ESTADO DA BAHIA, 27 DE OUTUBRO DE 2022.

Presidente do Conselho Municipal de Educação - (CME/Boninal)
(1ª Vigência: 25/05/2018 a 25/05/2020 / Decreto nº 1619/2018 de 25/05/2018)
(2ª Vigência: 09/09/2020 a 09/09/2022 / Decreto nº 1764/2020 de 09/09/2020)
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TEREZA MARIA SILVA BRANDÃO
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