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LEI 371/2021 

DISPÕE SOBRE .108RIG.ITORIEDADE 1)0 ENSINO 

DE NOÇÕES BÁSICAS SOBRE LEI N°. 11.340/2006 

— LEI .WIR/.4 D.-1 PENIIA — NA.S' ESCOLAS 

PÚBLICAS If PRIVADAS DO MUNICIP10 DE 
-1R.-1("AG/ E DÁ OUTR.IS PROVIDÊNCIAS. 

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI, 
ESTADO DA PARAÍBA, faço saber que a Câmara Municipal aprove e eu sanciono 
a seguinte lei. 

An. IC - Torna-se obrigatório. nos estabelecimentos da Rede Pública c Privada de Ensino 
de Araçagi-PB, a partir do 5 ano do Ensino Fundamental, o ensino de noções básicas 

PIN sobre a Lei Federal n' 11.340;2006, a "Lei Maria da Penha". 

Art. 2' - A execução da presente lei estará a cargo da Secretaria Municipal de Educação 
dc Araçagi, com possivel participação de entidade governamentais e não governamentais 
ligadas ao tema. 

Parágrafo Único — As despesas para execução desta Lei, no âmbito da gestão pública 
municipal, correrão por conta de dotações próprias da Secretaria Municipal de Educação, 
incluidas pelo Poder Executivo nas propostas orçamentárias anuais e no Plano Plurianual. 

Art. 3° - Esta lei tem corno propósito, entre outros: 

I - Contribuir para o conhecimento, no âmbito das comunidades escolares, da Lei 
n°11.340/2006, a"Lel Maria da Penha"; 

1 



Estado da Paraíba 

Prefeitura Municipal de Araçagi 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
Criado pela Lei Municipal n°179 de 29 de Novembro de 1978 publicado no Diário Oficial do Estado em 28 de Outubro de 1979 

Ano: 2021 Araçagi em 18 de Março de 2021 

• 

• 

11 Impulsionar a reflexão critica. entre estudantes. professores e ,.(imunidade escolar 
sobre a iolència no âmbito doméstico. 

1H Abonar a necessidade do reliistro. nos ()nãos competentes. das denuncias dos casos 
de s «derma contra a mulher, bem como da adoção das medidas proteux as pre‘ 'sias na 
Lei Federal ri 1 1 .40 2006. 

V PI ei a icualdade de género prex enindo e ex irando. dessa tOrma. as piaticas de 
iole}ncia domestica e familiar 

rt 4 - t 1 ensino sera (lesem ok ido ao longo de rodo o ano letix o. realmando. no dia 
de março (Dia Internacional da ‘lutheri, anualmente. uma programação ampliada e 
especifica em alusão a data e ao tema abordado por esta lei 

ParagratO1 nico Conteudo referente as noções basica sobre a 1 ei 1 1 34(1 

apos a apro‘ação da Secretaria Municipal de Lducação. sera ministrado no âmbito de 
iodo o curriculo escolar da rede publica e sugerido sua inclusão no curnculo escolar da 
rede pri tida 

Ari 5 - Lsta lei entra em Igor na data de sua publicação 

Re‘oea-se as disposições em contrario 

Araçagi-PB. 18 de março de 2021 

os a Macena Be tc eite 

refeita Constitucional 


