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LEI Nº 2.464 DE 13 DE SETEMBRO DE 1967 DA BAHIA 

Dispõe sobre a organização da Secretaria da Educação e Cultura e dá outras 

providências.  

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, faço saber 

que a Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

CAPÍTULO I 

SEÇÃO I -  

DAS FINALIDADES E COMPETÊNCIAS 

Art. 1º - A Secretaria de Educação e Cultura tem por finalidade executar a política 

Educacional e Cultural do Estado, competindo-lhe:  

I - planejar e dirigir as atividades educacionais e culturais no Estado;  

II - zelar pela observância das leis federais e estaduais de ensino e pelo cumprimento 

das decisões dos Conselhos Federal e Estadual de Educação e Cultura;  

III - exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades.  

SEÇÃO II - 

DA ESTRUTURA DA SECRETARIA  

Art. 2º - A Secretaria de Educação e Cultura tem a seguinte estrutura:  

I - ?"órgãos da administração centralizada:  

1. Gabinete do Secretário; 

2. Assessoria Setorial de Programação e Orçamento (ASPO); 

3. Serviço de Administração Geral (SAG); 

4. Centro de Estudo e de Planejamento; 

5. Departamento de Educação Primária; 

6. Departamento de Educação Média; 

7. Departamento de Educação Superior e da Cultura; 

8. Arquivo do Estado da Bahia; 
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9. Centros Executivos Regionais. 

II - Entidades da administração descentralizada:  

1. Fundação para o Desenvolvimento de Ciência na Bahia, (Lei3477, de 13 de dezembro 

de 1950); 

2. Museu de Arte Moderna da Bahia, sob forma de fundação (Lei1. 1522, de 23 de julho 

de 1959); 

3. Fundação Teatro Castro Alves (Lei3. 3211, de 11 de abril de 1966); 

4. Fundação do Serviço de Biblioteca; 

5. Fundação do Patrimônio Artístico de Cultura do Estado. 

III - Órgãos colegiados.  

1. Conselho Estadual de Educação; 

2. Conselho Estadual de Cultura; 

3. Conselho Regional de Desportos. 

Revogado pelo art. 8º da Lei nº 2.931, de 11 de maio de 1971. 

CAPITULO II 

- FINALIDADE, COMPETÊNCIA E ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS  

SEÇÃO I - 

GABINETE DO SECRETÁRIO  

Art. 3º - O Gabinete do Secretário tem por finalidade prestar assistência ao titular da 

pasta em suas tarefas, competindo-lhe:  

I - coordenar a representação social e política do Secretário;  

II - preparar e encaminhar o expediente do Secretário;  

III - coordenar o fluxo de informações e as relações públicas do interesse da Secretária.  

Parágrafo único - O assessoramento jurídico da Secretaria será prestado nos termos do 

Capitulo X do Titulo III da Lei nº 2.321, de 11 de abril de l966.  

SEÇÃO II 
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- ASSESSORIA SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO E ORÇAMENTO  

Art. 4º - A Assessoria Setorial de Programação e Orçamento tem as finalidades e 

competências previstas no Capitulo III do Titulo II da Lei nº 2.321, de 11 de abril de 

l966.  

SEÇÃO III 

- SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL  

Art. 5º - O Serviço de Administração Geral tem as finalidades e competências previstas 

no Capitulo VI do Titulo III da Lei nº 2.321, de 11 de abril de l966.  

SEÇÃO IV 

- CENTRO DE ESTUDOS E DE PLANEJAMENTOS  

Art. 6º - O Centro de Estudos e de Planejamento tem por finalidade realizar estudos, 

pesquisas e o planejamento sobre a educação e o ensino de níveis primário, médio e 

superior, competindo-lhe:  

I - efetuar estudos, pesquisas e experimentações que visem ao contínuo aperfeiçoamento 

do sistema de ensino;  

II - divulgar os estudos e pesquisas realizadas no campo da educação e do ensino e 

encaminhá-los aos órgãos competentes para o necessário exame e utilização de suas 

recomendações;  

III - implantar e manter um sistema de levantamento integral de dados da educação e 

cultura do Estado, de forma a garantir a elaboração como uma atividade contínua de um 

Plano de Educação e de um Plano de Cultura estaduais;  

IV - detalhar e reajustar, anualmente os estudos e os dados necessários à fixação dos 

planos de educação e de cultura a cargo dos Conselhos Estaduais de Educação e de 

Cultura;  

V - atuar em estreita colaboração com os responsáveis pelo planejamento econômico 

social;  

VI - assessorar o Secretário de Educação e Cultura e o Conselho Estadual de Educação 

e o de Cultura na fixação de diretrizes que visem à melhoria da educação e do ensino e à 

difusão e preservação da cultura, nos termos da legislação federal e estadual.  

SEÇÃO V - 
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DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO PRIMÁRIA  

Art. 7º - O Departamento de Educação Primária tem por finalidade assegurar à criança, 

educação de nível primário, promovendo o desenvolvimento integral e harmônico da 

personalidade bem como sua integração no meio físico e social e estendendo sua ação 

ao adolescente e ao adulto sem escolarização desse nível.  

Art. 8º - O Departamento de Educação Primária, tem a seguinte estrutura:  

I - Divisão de Assistência Técnico-Pedagógica;  

II - Divisão de Organização Escolar;  

III - Divisão de Assistência e Relações com a Comunidade;  

IV - Divisão de Habilitação do Adolescente e do Adulto.  

Art. 9º - À Divisão de Assistência Técnico-Pedagógica compete:  

1- promover, organizar e acompanhar a seleção, treinamento e aperfeiçoamento do 

magistério, inclusive das escolas municipais e particulares que recebem assistência ou 

auxílio do Estado sob qualquer forma; 

2- prestar assistência técnica e pedagógica às unidades da rede escolar oficial do Estado, 

estendendo-a, mediante acordo, às escolas municipais e particulares; 

3- promover a elaboração e a revisão do currículo e programas de ensino; 

4- programar e realizar, em colaboração com o Centro de Estudos e de Planejamento, 

estudos e experimentações específicas para o contínuo aperfeiçoamento do currículo, 

dos métodos e processos de ensino primário ou suas várias modalidades; 

5- orientar e supervisionar os programas de avaliação da aprendizagem e do rendimento 

do ensino; 

6- elaborar o programa de supervisão e proceder à avaliação periódica do seu 

rendimento visando à reformulação do mesmo quando necessário; 

7- elaborar e coordenar os programas de educação de crianças excepcionais. 

Art. 10 - À Divisão de Organização Escolar compete:  

1- promover a organização da rede escolar e prestar assistência administrativa às suas 

unidades; 
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2- coordenar os dados e estatísticas relativos à educação primária; 

3- registrar e manter atualizados os dados referentes à rede escolar Estadual, Municipal 

e particular; 

4- efetuar, anualmente, o levantamento das necessidades relativas à construção, reforma 

e conservação das unidades escolares, encaminhando-o ao órgão competente; 

5- processar a autorização de funcionamento, o reconhecimento e inspecionar os 

estabelecimentos de ensino primário no Estado; 

6- fiscalizar as escolares particulares e as municipais que recebem assistência do Estado 

sob qualquer forma; 

7- proceder ao estudo e elaboração de convênios relativos ao ensino primário. 

Art. 11 - À Divisão de Assistência e Relações com a Comunidade compete:  

1- promover a orientação educativa do estudante; 

2- planejar e supervisionar o programa de assistência alimentar ao estudante; 

3- articular-se com a Secretaria da Saúde Pública para execução e dinamização dos 

programas de assistência médico-odontológica ao estudante; 

4- promover a prestação de assistência econômica ao estudante; 

5- estabelecer o inter-relacionamento da escola com a comunidade. 

Art. 12 - À Divisão de Habilitação do Adolescente e do Adulto compete:  

1- organizar e dinamizar a rede de educação do adulto e do adolescente; 

2- promover estudos e experimentações para atualização de métodos e processos de 

ensino nessa área especializada em articulação com o Centro de Estudo e de 

Planejamento; 

3- planejar e coordenar a execução dos programas específicos de alfabetização e 

complementação da aprendizagem; 

4- promover em cooperação com a Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social e com 

outros órgãos do Estado o desenvolvimento das aptidões individuais e profissionais 

desses adolescentes e adultos, visando a sua integração na vida da comunidade. 

SEÇÃO VI - 
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DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MÉDIA  

Art. 13 - O Departamento de Educação Média tem por finalidade assegurar ao 

adolescente educação de nível médio, facultando-lhe condições para o desenvolvimento 

equilibrado e livre de sua personalidade, bem como ao adulto, capacitando-os 

profissionalmente ou habilitando-os para ter acesso a estudos superiores.  

Art. 14 - O Departamento de Educação Média tem a seguinte estrutura:  

I - Divisão de Assistência Técnico-Pedagógica;  

II - Divisão de Organização Escolar;  

III - Divisão de Assistência e Atividades Complementares.  

Art. 15 - A Divisão de Assistência Técnico-Pedagógica compete:  

1- promover, organizar e acompanhar a relação, treinamento e aperfeiçoamento do 

magistério inclusive, mediante acordo, de escolas particulares e municipais que recebem 

assistência ou auxílio do Estado sob qualquer forma; 

2- prestar assistência técnica e pedagógica às unidades de ensino médio e seu corpo 

discente, estendendo-a, mediante acordo, aos estabelecimentos e ao professorado de 

ensino médio, municipal e particular; 

3- promover os estudos para revisão e atualização dos programas de ensino e dos 

currículos; 

4- programar e realizar, em colaboração com o Centro de Estudos e de Planejamento e 

outros órgãos, estudos e experimentações específicos, visando ao contínuo 

aperfeiçoamento dos currículos, dos métodos e processos e da supervisão do ensino 

médio; 

5- orientar e supervisionar os programas de avaliação da aprendizagem e do rendimento 

do ensino; 

6- proceder à avaliação periódica do rendimento dos programas de supervisão, visando 

à reformulação de seus objetivos; 

7- promover a regulamentação da expedição de certificados e diplomas; 

8- elaborar e coordenar os programas de educação dos adolescentes excepcionais. 

Art. 16 - À Divisão de Organização Escolar compete:  
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1- coordenar os dados e estatísticas relativos à Educação Média; 

2- promover a organização da rede escolar e prestar assistência administrativa às suas 

unidades; 

3- registrar e manter atualizados os dados referentes à rede Estadual, Municipal e 

Particular; 

4- efetuar, anualmente, o levantamento das necessidades relativas à construção, reforma 

e conservação de unidades escolares, encaminhando-o ao órgão competente; 

5- processar a autorização de funcionamento e reconhecimento dos estabelecimentos de 

ensino médio no Estado; 

6- supervisionar os estabelecimentos de ensino médio integrados no sistema estadual de 

ensino; 

7- proceder ao estudo e elaboração dos convênios relativos ao ensino médio, 

fiscalizando a sua execução; 

8- manter o registro dos diplomas de nível médio. 

Art. 17 - À Divisão de Assistência e Atividades Complementares compete:  

1- promover a orientação educativa e vocacional dos estudantes; 

2- controlar e supervisionar os programas de assistência alimentar ao estudante; 

3- articular-se com a Secretaria da Saúde Pública para execução e dinamização dos 

programas de assistência médico-odontológica ao estudante; 

4- promover e supervisionar a prestação de assistência econômica ao estudante; 

5- levar a escola a integrar-se com a comunidade e promover a participação desta no 

processo educativo. 

SEÇÃO VII - 

DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR E DA CULTURA  

Art. 18 - O Departamento da Educação Superior e da Cultura tem por finalidade 

promover, organizar, coordenar e supervisionar a educação superior e a expansão e 

difusão da cultura, bem como preservar o patrimônio cultural do Estado.  

Art. 19 - O Departamento da Educação Superior e da Cultura tem a seguinte estrutura:  
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I - Divisão de Ensino Superior;  

II - Divisão de Atividades Artísticas;  

III - Divisão de Meios de Comunicação e Difusão Cultural;  

IV - Divisão de Museus e Patrimônio Cultural;  

Revogado pelo art. 20 da Lei nº 2.879, de 20 de janeiro de 1971. 

V - Divisão de Bibliotecas;  

VI - Divisão de Educação Física, Recreação e Esportes.  

Revogado pelo art. 19 da Lei nº 2.853, de 19 de novembro de 1969. 

Art. 20 - À divisão de Ensino Superior compete:  

1- promover em colaboração com o Centro de Estudos e de Planejamento e outros 

órgãos, estudos e pesquisas visando ao aperfeiçoamento da educação superior a sua 

adequação ao desenvolvimento econômico do Estado; 

2- levantar e manter atualizados os dados relativos à educação superior no Estado; 

3- examinar e encaminhar ao órgão competente os pedidos de autorização dos 

estabelecimentos estaduais e isolados de ensino superior; 

4- promover a articulação entre os estabelecimentos e entidades de ensino superior no 

Estado; 

5- promover intercâmbio com estabelecimentos de ensino superior de que o Estado 

mantenha convênios; 

6- promover a assistência social ao estudante. 

Art. 21 - À Divisão de Atividades Artísticas compete:  

1- orientar, coordenar e difundir as atividades artísticas em todo o Estado; 

2- promover a realização de exposições, concertos, audições, espetáculos, concursos 

literários ou outras atividades do gênero; 

3- patrocinar manifestações artísticas individuais ou de grupos; 

4- patrocinar e promover a realização de cursos de divulgação; 
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5- manter cadastro dos estabelecimentos de ensino de música, canto, dança e outras 

formas de arte; 

6- fiscalizar os estabelecimentos indicados no inciso anterior que recebam assistência do 

Estado sob qualquer forma e os que integram o sistema estadual de ensino; 

7- promover a conservação dos imóveis e móveis destinados às atividades artísticas; 

8- promover, patrocinar e fomentar a construção de teatros, salas de exposição e outros 

locais para a realização de atividades artísticas em todo o Estado. 

Art. 22 - À Divisão de Meio de Comunicação e Difusão Cultural compete:  

1- orientar, coordenar, regulamentar e controlar os meios de comunicação e difusão 

cultural do Estado; 

2- programar e orientar a utilização do rádio, televisão, teatro e cinema para fins 

culturais e educativos; 

3- regulamentar a administração dos locais destinados pelo Estado às atividades 

artísticas; 

4- regulamentar os serviços necessários ao funcionamento dos locais indicados no 

inciso três (03); 

5- programar, promover e patrocinar as atividades editoriais de interesse cultural e 

especialmente as de interesse didático; 

6- promover e patrocinar a elaboração de recursos audiovisuais com o objetivo de 

divulgação cultural e promoção educacional. 

Art. 23 - À Divisão de Museus e Patrimônio Histórico compete:  

1- inventariar, classificar e tombar monumentos, obras, documentos e objetos, sítios de 

valor histórico e artístico existentes no Estado, promovendo a sua conservação; 

2- promover a realização de estudos e pesquisas; 

3- orientar, coordenar e fiscalizar as atividades dos museus existentes no Estado; 

4- elaborar e fazer cumprir as normas referentes à coleta, classificação, guarda e 

exposição de objetos e documentos de importância histórica e valor artístico; 

5- promover conferências e realização de cursos, em especial de museologia; 
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6- manter registro, bem como regular e controlar a atividade dos comerciantes de 

antiguidades, objetos de arte e livros raros. 

Revogado pelo art. 20 da Lei nº 2.879, de 20 de janeiro de 1971. 

Art. 24 - À Divisão de Biblioteca compete:  

1- orientar, coordenar e fiscalizar as atividades das bibliotecas existentes no Estado; 

2- elaborar e divulgar normas referentes à organização técnico administrativa de 

bibliotecas e à programação e divulgação da cultura; 

3- promover a criação e instalação de bibliotecas; 

4- manter cadastro das bibliotecas existentes no Estado; 

5- promover a elaboração, publicação e divulgação de catálogos e boletins 

bibliográficos; 

6- promover cursos de treinamento para professores primários e auxiliares de 

bibliotecas que trabalharão nas bibliotecas do Estado, realizados com a participação dos 

serviços que integram esta Divisão. 

Art. 25 - À Divisão de Educação Física, Recreação e Esportes compete:  

1- orientar, coordenar, difundir e supervisionar a prática da educação física e da 

recreação e dos esportes em todo o Estado; 

2- promover o registro das entidades esportivas existentes no Estado; 

3- fiscalizar as entidades indicadas no inciso 2 que recebem assistência do Estado sob 

qualquer forma; 

4- promover a construção e a administração das praças de esportes, bem como a 

conservação e o controle de sua utilização; 

5- amparar técnica e financeiramente o esporte amador; 

6- organizar competições esportivas; 

7- promover a cobrança do que for devido pelo uso ou utilização das unidades e 

instalações esportivas. 

Revogado pelo art. 19 da Lei nº 2.853, de 19 de novembro de 1969. 

SEÇÃO VIII 
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- ARQUIVO DO ESTADO DA BAHIA  

Art. 26 - O Arquivo do Estado da Bahia tem a finalidade e competência previstas na Lei 

2.443, de 06 de abril de 1967.  

Parágrafo único - O Arquivo do Estado da Bahia e órgão em regime especial de 

administração centralizada com as características definidas no artigo 4º da Lei nº 2.321, 

de 11 de abril de 1966.  

SEÇÃO IX 

- CENTROS EXECUTIVOS REGIONAIS  

Art. 27 - Os Centros Executivos Regionais reger-se-ao pelo disposto no Capitulo II, do 

Titulo I da Lei nº 2.321, de 11 de abril de 1966.  

CAPITULO III 

- ÓRGÃOS COLEGIADOS  

SEÇÃO I - 

DISPOSIÇÕES COMUNS AOS CONSELHOS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO E DE 

CULTURA  

Art. 28 - O Secretário de Estado da Educação e Cultura presidirá às reuniões plenas dos 

Conselhos Estaduais de Educação e Cultura, e a de cada um deles quando comparecer 

às mesmas.  

Art. 29 - Os Conselhos funcionarão divididos em câmaras que serão organizadas de 

acordo com o previsto nos respectivos regimentos.  

Art. 30 - Os presidentes e vice-presidentes dos Conselhos Estaduais de Educação e de 

Cultura serão eleitos na forma fixada nos respectivos regimentos e terão direito a voto.  

Art. 31 - Haverá um Suplente para cada Conselheiro dos Conselhos Estaduais de 

Educação e de Cultura, nomeado pela mesma forma deste, que o substituirá, em suas 

faltas, impedimentos ou em caso de vaga.  

Art. 32 - Os Conselheiros terão direito à gratificação de presença a ser fixada 

anualmente por ato do Secretário de Estado da Educação e Cultura, bem como a 

transporte e diárias, quando residirem no interior do Estado ou quando em viagem a 

serviço do Conselho.  
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Art. 33 - O Plano Estadual de Educação e o Plano Estadual de Cultura, assim como os 

Planos de Aplicação de que trata o art. 93 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, serão aprovados em sessões plenas dos respectivos conselhos, presentes, em 

cada qual dois terços da totalidade de seus membros.  

SEÇÃO II - 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO  

Art. 34 - O Conselho Estadual de Educação tem por finalidade exercer as funções 

consultivas e normativas sobre o ensino público e particular, competindo-lhe:  

1- vetado 2- autorizar o funcionamento e fiscalizar os estabelecimentos estaduais 

isolados de ensino superior, na forma da Lei; 

3- vetado; 

4- decidir, em grau de recurso, sobre o cumprimento do disposto no art. 31 § 2º da 

L.D.B.E.N., da obrigação das empresas industriais, comerciais e agrícolas que possuam 

mais de cem (100) pessoas a seu serviço, de manterem ensino primário gratuito; 

5- vetado; 

6- completar o número de disciplinas obrigatórias indicadas pelo Conselho Federal de 

Educação para o Ensino Médio e relacionar as de caráter optativo a serem livremente 

escolhidas pelos estabelecimentos de ensino, bem como definir a amplitude e o 

desenvolvimento de seus programas, em cada ciclo; 

7- organizar a distribuição das disciplinas obrigatórias, fixadas para cada curso, dando 

especial relevo ao ensino de português; 

8- permitir aos estabelecimentos de ensino de grau médio a livre escolha de até duas 

(02) disciplinas, para integrarem o currículo de cada curso; 

9- estruturar os cursos noturnos, inclusive a fixação do número de dias de trabalho 

efetivo, segundo as peculiaridades de cada curso; 

10-aprovar e sugerir reformas de regimentos e estatutos das escolas isoladas de ensino 

superior estadual; 

11-exercer a competência do Conselho Universitário, em grau de recursos, no caso de 

estabelecimentos isolados de ensino superior, estaduais ou municipais; 
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12-julgar a eficiência da iniciativa privada quanto à educação de excepcionais para 

efeito da concessão e renovação de bolsas de estudo, empréstimo e subvenções; 

13-aprovar o Plano Estadual de Educação, atendidos critérios específicos; 

14-aprovar planos de aplicação para recursos oriundos do Plano Nacional de Educação; 

15-fixar o número e o valor das bolsas- de-estudo, organizando provas de seleção e 

estabelecendo critérios para renová-las; 

16-envidar esforços para o aprimoramento do ensino e elevar os índices de 

produtividade em relação a seu custo; 

17-vetado; 

18-autorizar organização e o funcionamento de classes, cursos ou escolas experimentais, 

nos níveis primário e médio; 

19-opinar sobre os relatórios e prestação de contas das entidades responsáveis pelo 

ensino de aprendizagem industrial e comercial; 

20-vetado; 

21-analisar, anualmente, as estatísticas do ensino e dados complementares; 

22-aprovar isenções requeridas por empresas, referentes ao Salário Educação; 

23-elaborar e reformar seu Regimento Interno, a ser aprovado pelo Governo do Estado; 

24-manter intercâmbio com o Conselho Federal e os demais Conselhos Estaduais de 

Educação; 

25-dar normas para realização dos exames de madureza, relativos aos ciclos ginasial e 

colegial; 

26-dar normas para o funcionamento da 6º série primária e de outras que venham a ser 

instituídas nos diversos graus e ciclos de ensino; 

27-conhecer dos recursos interpostos pelos candidatos ao magistério estadual e opinar 

sobre eles, submetendo- os ao Secretário de Educação e Cultura; 

28-dar parecer sobre matéria pedagógica, mediante solicitação de estabelecimentos de 

ensino ou autoridade educacional do Estado; 

29-exercer outras atribuições que lhe forem conferidas em Lei. 
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Art. 35 - O Conselho Estadual de Educação compõe-se de doze (12) membros, 

nomeados pelo Governador do Estado, com prévia aprovação do Poder Legislativo, 

entre pessoas residentes no Estado e de notório saber e experiência em matéria de 

Educação, os quais deverão representar, adequadamente, os diversos graus de ensino 

bem como os estabelecimentos de ensino e o Magistério oficial e particular.  

Parágrafo único - As resoluções sobre as matérias dos currículos do Sistema Estadual de 

Ensino serão submetida à homologação do Secretário de Educação e Cultura.  

SEÇÃO III - 

CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA  

Art. 36 - O Conselho Estadual de Cultura tem por finalidade exercer as funções 

consultivas e normativas, sobre as artes, ciências e letras e o patrimônio histórico e 

cultural, competindo-lhes:  

1- propor medidas em defesa e conservação do patrimônio histórico, artístico e cultural 

do Estado; 

2- propor medidas e modificações que visem à expansão e preservação das artes, 

ciências e letras; 

3- opinar sobre a concessão de auxílio às instituições culturais; 

4- manter intercâmbio com o Conselho Federal de Cultura e com os Conselhos 

Estaduais de Cultura; 

5- elaborar e reformar o seu regimento a ser aprovado pelo Governador do Estado; 

6- exercer outras atribuições que lhe forem conferidas em Lei. 

Art. 37 - O Conselho Estadual de Cultura compõe-se de doze (12) membros, nomeados 

pelo Governador do Estado, com prévia aprovação do Poder Legislativo, entre pessoas 

eminentes da cultura, residentes no Estado e de reconhecida idoneidade, os quais 

deverão representar as diversas artes, ciências e letras.  

SEÇÃO IV - 

CONSELHO REGIONAL DE DESPORTO  

Art. 38 - O Conselho Regional de Desportos terá as atribuições que lhe forem deferidas 

pela legislação federal específica e será órgão consultivo da Secretaria de Educação e 

Cultura, no que concerne a seus programas de estímulo e desenvolvimento dos esportes.  
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CAPÍTULO IV - 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS  

Art. 39 - Ficam criadas a Fundação do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia e a 

Fundação do Serviço de Bibliotecas, na forma do artigo 8º, da Lei nº 2.321, de 11 de 

abril de 1966 e vinculados à Secretaria de Educação e Cultura do Estado.  

Art. 40 - A Fundação do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia tem por finalidade 

promover os meios para conservação e divulgação do acervo que constitui esse 

patrimônio e a Fundação do Serviço de Bibliotecas manter uma Biblioteca Central e a 

utilização dos seus serviços em todo o território do Estado.  

Parágrafo único - O Poder Executivo regulamentará a estruturação e funcionamento 

dessas Fundações.  

Art. 41 - No caso de extinção das Fundações mencionadas nos artigos anteriores, os 

seus patrimônios passarão do domínio do Estado que o destinará a fins de educação ou 

cultura.  

Art. 42 - As entidades da administração descentralizada vinculadas à Secretaria de 

Educação e Cultura, serão organizadas ou reorganizadas para efeito de enquadramento 

na sistemática da nova estrutura da administração estadual prevista na Lei nº 2.321, de 

11 de abril de 1966.  

Art. 43 - Os atuais funcionários docentes, técnicos e administrativos do extinto 

Departamento Estadual de Educação e Cultura serão transferidos para os órgãos da 

Secretaria de Educação e Cultura criados por esta Lei.  

Art. 44 - Fica o Poder Executivo autorizado a, mediante decreto, redistribuir os créditos 

orçamentários consignados na Lei Orçamentária para l967 ou especiais da Secretaria de 

Educação e Cultura, de modo a atender à redistribuição de competência entre os órgãos 

da administração resultante da implantação desta nova estrutura.  

Art. 45 - Os titulares de cargos públicos que forem extintos ou se tornarem 

desnecessários em face desta Lei, serão aproveitados em função análoga ou correlata.  

Art. 46 - Será cobrado pelo uso ou utilização de instalações de educação e cultura:  

a) retribuição percentual pela cessão de uso de suas unidades;  

b) ingresso dos espetáculos que promover;  

c) taxas e emolumentos previamente autorizados;  
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d) a propaganda comercial nas suas unidades.  

Art. 47 - Ficam extintos todos os cargos em comissão da Secretaria de Educação e 

Cultura e do extinto Departamento Estadual de Educação e Cultura.  

Art. 48 - Ficam criados os cargos em comissão constantes do anexo I, que é parte 

integrante desta Lei, com os símbolos e valores na forma da Lei nº 2.321, de 11 de abril 

de l966.  

Art. 49 - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário.  

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 13 de setembro de l967. 

LUIZ VIANA FILHO  

Governador 

Luiz Augusto Fraga Navarro de Brito  

ANEXO I  

CARGOS EM COMISSÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

Chefe de Gabinete 3 C1 Assessor Chefe 3 C1 Diretor de Departamento  3 C3 Diretor do 

S.A.G. 

3 C1 Diretor de Divisão 5 C13 Diretor de Arq. Público 3 C1 Diretor do Centro de 

Estudos e de Planejamento 3 C1 Assessores 6 C15 Oficiais de Gabinete 10 C2         

3 C1 Diretor de Divisão 5 C13 Diretor de Arq. Público 3 C1 Diretor do Centro de 

Estudos e de Planejamento 3 C1 Assessores 6 C15 Oficiais de Gabinete 10 C2         

 


