
 
  
 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 
GABINETE DO PREFEITO 

 
 

LEI Nº 071/2008, de 23 de julho de 2008.    
 

Aprova o Plano Municipal de 

Educação do Município de Lagoa 

Seca e dá outras providências. 
 

 

O Prefeito Municipal do Município de Lagoa Seca, Estado da Paraíba, 

no uso de suas atribuições legais faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 

seguinte Lei: 
 

 

Art. 1º. – Fica aprovado o Plano Municipal de Educação de Lagoa 

Seca, constante do documento anexo, com duração de 10 anos. 
 

Art. 2º. – O Município de Lagoa Seca, através de Comissão 

específica, constituída por Decreto do Poder Executivo, procederá a avaliações periódicas da 

implementação do Plano Municipal de Educação. 

 

§ 1º. A avaliação do Plano Municipal de Educação será feita a cada 

dois anos, respeitando os dispositivos constantes no mesmo. 

 

§ 2º. A comissão de que trata este artigo será subordinada à 

Secretaria Municipal de Educação, a quem caberá a organização e coordenação dos trabalhos e 

ainda a condução do processo de alterações e mudanças das diretrizes, objetivos e metas do Plano 

Municipal de Educação, bem como dos relatórios de avaliação. 

 

§ 3º. O Poder Legislativo, por intermédio da Comissão de que trata 

este artigo, acompanhará a execução do Plano Municipal de Educação. 

 

Art. 3º. – O Poder Executivo Municipal empenhar-se-á na divulgação 

deste Plano e na progressiva realização de seus objetivos e metas, para que a sociedade 

lagoasequense o conheça amplamente e acompanhe sua implementação. 

 

Art. 4º. – O Município instituirá o Sistema Municipal de Avaliação e 

estabelecerá os mecanismos necessários ao acompanhamento das metas constantes do Plano 

Municipal de Educação. 

 

 

Art. 5º. – Os planos plurianuais e os orçamentos anuais do Município 

serão elaborados de modo a dar suporte às metas constantes do Plano Municipal de Educação e 

dos respectivos planos decenais. 

 

Art. 6º. – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos a partir de 1º de janeiro de 2008. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, 23 de julho de 2008. 
 

 

 
EDVARDO HERCULANO DE LIMA 

Prefeito 
 


