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PROJETO DE LEI Nº 002/2017 
 

Cria mais uma unidade de ensino da rede 
pública municipal; altera dispositivos da Lei 
Municipal nº 437, de 08 de dezembro de 2016; 
e dá outras providências. 

 
  O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE 
PATU, no uso das suas atribuições constitucionais e legais, 
 
  FAZ SABER que a CÂMARA MUNICIPAL DE PATU 
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 
 
  Art. 1º. Fica criada, passando a integrar a rede municipal de 
ensino, a Escola Municipal que funcionará na Rua Francisco Avelino, s/nº, 
Bairro Costa e Silva, Patu-RN, para oferecer o serviço público de ensino 
básico infantil. 
 
  Art. 2º. O artigo 4º da Lei Municipal nº 437/2016 passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
 

 
  Art. 3º. O artigo 17 da Lei Municipal nº 437/2016 passa a 
vigorar acrescido dos §§ 4º e 5º, que têm a seguinte redação: 
 



 
 
  Art. 4º. Os incisos VIII e IX do artigo 38 da Lei Municipal nº 
437/2016 passam a vigorar com as seguintes redações, mantidos os demais 
termos do artigo 38: 
 

 

 
 
  Art. 5º. O artigo 50 da Lei Municipal nº 437/2016 passa a 
vigorar acrescido dos incisos VI, VII e VIII, com as seguintes redações: 
 



 
 
  Art. 6º. O § 5º do artigo 50 da Lei Municipal nº 437/2016 
passa a vigorar com nova redação e são acrescidos ao mesmo artigo 50 os 
§§ 6º 7º e 8º, ficando os referidos parágrafos com as seguintes redações: 
 

 
 



Art. 7º. O item 1 ASSESSORIA JURÍDICA do Anexo Único 
da Lei Municipal nº 437/2016 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

 
  Art. 8º. O item 3  SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS do Anexo Único da Lei Municipal nº 
437/2016 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 



 
  Art. 9º. O item 5  SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO E DA CULTURA do Anexo Único da Lei Municipal nº 
437/2016 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

 
 
  Art. 10. O item 9  SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO do Anexo Único da Lei 
Municipal nº 437/2016 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 



 
  Art. 11. A Administração Pública Municipal de Patu adotará 
todas as medidas que objetivem a conclusão do processo de regularização 
da Escola Municipal criada por esta Lei. 
 
  § 1º. Enquanto perdurar o processo de regularização da Escola 
Municipal criada por esta Lei, seus alunos, para efeitos de matrícula, censo 
escolar, estatísticas da educação e outros aspectos correlatos, serão 
considerados como alunos da Escola Municipal Carmelita Rocha. 
 
  § 2º. Para o fim de administração da nova unidade de ensino, 
criada por esta Lei, serão nomeados regularmente pelo Prefeito o Diretor de 
Escola e o Vice-Diretor de Escola, que terão as mesmas atribuições e os 
mesmos direitos dos demais Diretores e Vice-Diretores das outras Escolas 
do Município. 
 
  Art. 12. As despesas decorrentes da execução desta Lei 
correrão à conta das rubricas e dotações orçamentárias próprias, destinadas 
a cada uma das unidades da Administração Pública Municipal. 
 
  Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
ficando revogadas as disposições contrárias.  
 
  Patu-RN, 18 de janeiro de 2017. 
 
 
 

 
 


