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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB 

GABINETE DO PREFEITO

Lei n° 274/2011. Poço de José de Moura-PB, 30 de agosto de 2011.

APROVA O PLANO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE 
POÇO DE JOSÉ DE MOURA 
PARA O DECÊNIO 2011-2020, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ 
DE MOURA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais 
e de acordo com a Lei Orgânica do Município, Constituição Federal e 
demais Legislação aplicável a espécie, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e ele sanciona a presente Lei:

Art. 1o - Fica aprovado o Plano Municipal de Educação -  PME de Poço 
de José de Moura, estado da Paraíba, para o decênio 2011-2020, 
constante do Anexo Único desta Lei.

Art. 2o - O Plano Municipal de Educação de Poço de José de Moura 
abrangerá, prioritariamente, o Sistema Municipal de Ensino, definindo as 
metas e estratégias que atendam às incumbências que lhe forem 
destinadas por Lei.

Art. 3o - O Plano Municipal de Educação foi elaborado com participação 
da sociedade, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação, 
em conformidade com o Plano Nacional de Educação.

Art. 4o - O Plano Municipal de Educação contém a proposta educacional 
do Município, com suas respectivas diretrizes, objetivos e metas 
previstos para o período de sua execução.

Art. 5o - O Plano Municipal de Educação, apresentado em conformidade 
com o que dispõe o art. 214, da Constituição Federal; o art. 87, da Lei n° 
9.394, de 20/12/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação -  LDB); a 
Lei n° 10.172, de 09/01/2001 (Plano Nacional de Educação -  PNE); e a 
Lei Orgânica do Município de Poço de José de Moura, reger-se-á pelos 
princípios da democracia e da autonomia, buscando atingir o que



preconiza a Constituição da República e a Constituição do Estado da 
Paraíba, como também a Lei Orgânica do Município.

Art. 6o - São diretrizes do Plano Municipal de Educação -  2011-2020:
I -  erradicação do analfabetismo;
II -  universalização do atendimento escolar;
III -  superação das desigualdades educacionais;
IV -  melhoria da qualidade de ensino;
V -  formação para o trabalho;
VI -  promoção da sustentabilidade sócio-ambiental;
VII -  promoção humanística, científica e tecnológica do Município;
VIII -  estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 
educação resultantes da receita de impostos, compreendida a 
proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento da 
Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e 
da Educação Inclusiva;
IX -  valorização dos profissionais de educação;
X -  difusão dos princípios de equidade, do respeito à diversidade e a 
gestão democrática da educação.

Art. 7o - Para garantia da equidade educacional, o Município deverá 
considerar o atendimento às necessidades específicas da Educação 
Especial, assegurando um sistema inclusivo em todos os níveis, etapas e 
modalidades de ensino.

Art. 8o - Fica mantido o regime de colaboração entre o Município, o 
Estado e a União para consecução das metas do PME -  2011-2020 e a 
implementação das estratégias a serem realizadas.

Art. 9o - O Plano Plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos 
anuais do Município deverão ser formulados de forma a assegurar a 
consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, 
objetivos, metas e estratégias do PME 2011-2020.

Art. 10° - A partir da vigência desta Lei, as Escolas vinculadas ao 
Sistema Municipal de Ensino deverão elaborar sua Proposta Político 
Pedagógica e o Regimento Escolar observando diretrizes, objetivos e 
metas do Plano Municipal de Educação, na área de sua competência.

Art. 11 - Compete à Secretaria Municipal de Educação e ao Conselho 
Municipal de Educação procederem avaliações periódicas para a 
implementação do Plano Municipal de Educação.

§ 1o - O Município, sob a coordenação da Secretaria Municipal de 
Educação, deverá constituir, a cada 02 (dois) anos, o Fórum de 
Acompanhamento e Avaliação da execução do Plano Municipal de



Educação, com vistas à correção de deficiências e distorções, bem como 
subsidiar a elaboração do próximo Plano Municipal de Educação da 
cidade de Poço de José de Moura (2021-2030).

§ 2o - Caberá ao Poder Legislativo Municipal aprovar as medidas legais 
decorrentes da avaliação, monitoramento e correções decorrentes dos 
fóruns realizados para acompanhamento da execução do Plano 
Municipal de Educação.

Art. 1 2 - 0  Poder Público Municipal se empenhará na divulgação do 
Plano Municipal de Educação e da progressiva realização de suas 
diretrizes, objetivos e metas, para que a sociedade o conheça 
amplamente e acompanhe sua implementação.

Art. 13 -  Esta Lei entra em vigor na data de sua promulgação.

Art. 14 -  Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE POÇO DE JOSÉ DE 
MOURA, 30 de agosto de 2011.

Prefeito Constitucional


