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INSTITUI O PROGRAMA TEATRO NA ESCOLA 
E OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

SANTA RITA – ESTADO DA PARAÍBA, no uso 
das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica 
do Município, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou e é sancionada a seguinte Lei:  

 
Art. 1º Fica instituído no município de 

Santa Rita/PB, o Programa Teatro na Escola.  
 

Art. 2º Fica estabelecido, em 
conformidade com a Lei Federal nº. 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, que a implementação 
do Programa criado pelo caput do artigo anterior 
se realizara por curso de artes teatrais na grade 
curricular de todas as unidades do ensino 
público municipal no âmbito da cidade de Santa 
Rita.  

 
Art. 3º O programa Teatro na Escola 

tem por objetivo fundamental o desenvolvimento 
e o ensino do curso de teatro nas escolas 
públicas aos alunos concomitante com a grade 
curricular do ensino público em horário distinto 
da grade normal curricular. 

 
Art. 4º A disciplina artes teatrais será 

matéria autônoma do componente curricular, 
devendo ser ministrada, no mínimo, por duas 
vezes semanais, em carga horária mínima de 
02 (duas) horas-aula por dia letivo, podendo 
haver o agrupamento de horário em único dia, 
desde que totalize 04 (quatro) horas-aulas 
semanais no mínimo, podendo haver aulas 
extras. 

 
Art. 5º Como forma de avaliação do 

curso de artes teatrais ao fim de cada semestre 
as turmas apresentarão suas peças teatrais que 
desenvolveram, em local apropriado, na 
unidade da rede municipal de ensino. 

 
Art. 6º A prefeitura Municipal de Santa 

Rita, através da secretaria de educação, fica 
responsável pela criação e implementação do 
Programa Teatro na Escola, poderão contratar, 
obedecidas a legislação em vigor, e/ou fazer 
parcerias com a iniciativa privada ou 

contratação para a aquisição de professores 
e/ou profissionais artistas para a docência no 
ensino de artes teatrais aos alunos da rede 
pública de ensino, inclusive voluntários. 

 
Art. 7º A presente Lei será 

regulamentada pelo Poder Executivo Municipal 
no prazo de 90 (noventa) dias, e sua aplicação 
deverá ser executada completamente no ano 
letivo subsequente à sua regulamentação. 

 
Art. 8º As despesas decorrentes da 

execução desta lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário. 

 
Art. 9º Esta lei em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Art. 10 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
Santa Rita/PB, 30 de dezembro de 

2013.  
 

Reginaldo Pereira da Costa 
PREFEITO 

 

 
LEI MUNICIPAL Nº 1.593, de 30 de dezembro 
de 2013. 
  

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO “ARQUIVO
HISTÓRICO MUNICIPAL” E ADOTA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 
das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica 
do Município, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou e é sancionada a seguinte Lei:  

 
Art. 1º Fica criado o “ARTIGO

HISTÓRICO MUNICIPAL” com o objetivo de
preservar a memória histórica, política, 
educacional, cultural, religiosa e desportiva do 
nosso município. 

 
Art. 2º À Secretaria Municipal de 

Cultura, Desporto, Turismo e Lazer caberá o 
gerenciamento, organização, administração, 
desenvolvimento e controle de todas as ações 
inerentes ao “Arquivo Histórico Municipal”. 

sogo
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Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

 
Santa Rita/PB, 30 de dezembro de 

2013.  
 

Reginaldo Pereira da Costa 
PREFEITO 

 

 
LEI MUNICIPAL Nº 1.594, de 30 de dezembro 
de 2013. 
  

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE 
IMPLANTAÇÃO DE FAIXA DE PEDESTRE E/OU 
SINAL DE TEMPO E SINALIZAÇÃO VERTICAL E 
HORIZONTAL, CONFORME O CASO, EM 
FRENTE ÀS ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS 
DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA. 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 
das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica 
do Município, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou e é sancionada a seguinte Lei:  

 
Art. 1º O DTTrans – Departamento de 

Transporte e Trânsito implantará faixa de 
pedestre e/ou sinal de tempo e sinalização 
vertical e horizontal, de acordo com o caso, em 
frente a escolas públicas e privadas do 
município de Santa Rita. 

 
Parágrafo Único – Para a implantação 

das medidas de segurança descritas no artigo 
1º, será realizado estudo de transito nas vias 
onde estão localizadas as escolas públicas e 
privadas de Santa Rita, a fim de que sejam 
adotadas as medidas recomendadas pelo 
Denatran para cada tipo de via. 

 
Art. 2º As despesas decorrentes da 

aplicação desta Lei correrão a contar de 
dotações orçamentárias, suplementadas se 
necessário. 

 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data 

de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

 

Santa Rita/PB, 30 de dezembro de 
2013.  
 

Reginaldo Pereira da Costa 
PREFEITO 

 

 
LEI MUNICIPAL Nº. 1.595, de 30 de dezembro 
de 2013. 
  

INCLUI NO CALENDÁRIO DE EVENTOS 
RELIGIOSOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA A 
SEMANA DA BÍBLIA. 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 
das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica 
do Município, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou e é sancionada a seguinte Lei:  

 
Art. 1º Fica incluído no calendário de 

eventos religiosos do município de Santa Rita A 
SEMANA DA BÍBLIA. 

 
Parágrafo Único – O evento será 

realizado, anualmente, na semana que 
antecede o 2º domingo do mês de dezembro. 
 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

 
Santa Rita/PB, 30 de dezembro de 

2013.  
 

Reginaldo Pereira da Costa 
PREFEITO 

 

 
LEI MUNICIPAL Nº. 1.596, de 30 de dezembro 
de 2013. 
  

RECONHECE COMO MANIFESTAÇÃO 
CULTURAL NO MUNICIPIO DE SANTA RITA A 
MÚSICA GOSPEL E OS EVENTOS A ELA 
RELACIONADAS. 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 
das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica 
do Município, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou e é sancionada a seguinte Lei:  

 
Art. 1º Fica reconhecida como 

manifestação   cultural  no  Município  de  Santa  

sogo

sogo


