PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE
PRAÇA GETÚLIO VARGAS – 18 – CENTRO
SANTO ANTÔNIO DO MONTE – MG
LEI Nº. 2.337/2018 DE 08 DE JUNHO DE 2018
ALTERA A LEI Nº 2.226 DE 12 DE JUNHO DE 2015 QUE
INSTITUI O PLANO DECENAL DE EDUCAÇÃO – PME DE
SANTO ANTÔNIO DO MONTE E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
A Câmara Municipal de Santo Antônio do Monte – MG aprovou
e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. - A Lei Municipal nº. 2.226 de 12 de Junho de 2015,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 5º. ....................................
II – Câmara dos Vereadores;
“§ 3º - Fica estabelecido, para efeitos do caput deste artigo, que as avaliações do PME
serão realizadas com periodicidade mínima de 03 (três) anos contados da publicação
desta Lei.”
Art. 2º. - O Anexo I – Metas e estratégias do PME - passa a
vigorar com as seguintes alterações:
Estratégia 1.7 – Formação de professores
“Promover a formação inicial e continuada dos profissionais da Educação Infantil,
garantindo, progressivamente, o atendimento por profissionais com formação superior,
em cooperação com os governos estadual e federal.”.
Estratégia 1.9 – Atendimento em comunidades do campo
“Excluída”
Estratégia 2.6 – Tecnologias pedagógicas articuladas
“Usufruir das tecnologias pedagógicas, desenvolvidas pela União, Estado e/ou
Município, que combinem, de maneira articulada, a organização do tempo e das
atividades didáticas entre a escola e o ambiente comunitário, considerando as
especificidades da educação especial e das escolas do campo.”
Estratégia 2.10 - Atendimento em comunidades do campo
“Excluída”
Meta 6 – Educação Integral
“Oferecer Educação em tempo integral em, no mínimo, 30% das escolas públicas, de
forma a atender, pelo menos, 15% dos(as) alunos(as) da Educação Básica, até o final
do período de vigência deste PME.”
Meta 7 – Aprendizado adequado na idade certa .............................
TABELA 1 – Médias municipais para o IDEB constantes da meta 7 do PME.
2013

2015

2017

2019

2021

Anos Iniciais do Ensino Fundamental

5,9

6,1

6,4

6,6

6,8

Anos Finais do Ensino Fundamental

4,7

5,0

5,3

5,5

5,8

Ensino Médio

3,9

4,3

4,7

5,0

5,2
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Meta 9 - Alfabetização e alfabetismo funcional de jovens e adultos
“Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até o
final do ano de 2018 e, até o final da vigência deste PME, erradicar o analfabetismo
absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional.”
Meta 10 – EJA integrada à Educação Profissional
“Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de
jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação
profissional, até o final do período de vigência deste PME.”
Estratégia 10.1 – Formação profissional inicial
“Usufruir de programa nacional e estadual de Educação de Jovens e Adultos, nos
ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional.”.
Meta 11 - Educação Profissional
“Garantir matrículas na Educação Profissional Técnica de nível médio para jovens do
município, em colaboração com a União e o Estado, triplicando seu número até o
último ano de vigência deste PME.”
Meta 12 – Educação Superior
“Contribuir com o Governo Federal para a elevação da taxa bruta de matrícula na
Educação Superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24
anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% das novas
matrículas, no segmento público.”
Estratégia 12.1 – Estrutura física e recursos humanos
“Incentivar o público-alvo a usufruir da capacidade instalada da estrutura física e de
recursos humanos das instituições públicas de Educação Superior, mediante ações
planejadas e coordenadas, de forma a ampliar e interiorizar o acesso à graduação,
otimizada pelo Governo Federal.”
Estratégia 12.2 – Fluxo
“Elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais
nas universidades públicas para 90% (noventa por cento), usufruindo da oferta, no
mínimo, um terço das vagas em cursos noturnos e da elevação da relação de
estudantes por professor para 18 (dezoito), mediante estratégias de aproveitamento
de créditos e inovações acadêmicas que valorizem a aquisição de competências de
nível superior, instituídas pelo Governo Federal.”
Estratégia 12.3 – Fomento à diversidade
“Participar da ampliação das políticas de inclusão e de assistência estudantil dirigidas
aos estudantes de instituições públicas, bolsistas de instituições privadas de Educação
Superior e beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil – FIES, de que trata a
Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, na Educação Superior, de modo a reduzir as
desigualdades étnico-raciais e ampliar as taxas de acesso e permanência na
Educação Superior de estudantes egressos da escola pública, afrodescendentes,
indígenas e de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades ou superdotação, de forma a apoiar seu sucesso acadêmico,
ofertadas pelos Governos Federal e Estadual.”
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Estratégia 12.4 – Ações afirmativas
Usufruir da ampliação da participação proporcional de grupos historicamente
desfavorecidos na Educação Superior, proposta pelo Governo Federal.
Meta 13 – Titulação de professores da Educação Superior
“Usufruir da qualidade da Educação Superior pela ampliação da proporção de mestres
e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de Educação
Superior para 75%, sendo, do total, no mínimo, 35% doutores, elevada pelos
Governos Federal e Estadual.”
Estratégia 13 – Fluxo e qualidade
“Incentivar o público-alvo a elevar a conclusão média dos cursos de graduação
presenciais nas universidades públicas, contribuindo com a União para atingir 90% e,
nas instituições privadas, 75% em 2020, e fomentar a melhoria dos resultados de
aprendizagem, de modo que, em 5 anos, pelo menos 60% dos estudantes apresentem
desempenho positivo igual ou superior a 60% no Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes – ENADE e, no último ano de vigência, pelo menos 75% dos estudantes
obtenham desempenho positivo igual ou superior a 75% nesse exame, em cada área
de formação profissional.”
Meta 14 – Pós-Graduação
“Incentivar a matrícula na pós-graduação stricto sensu entre os servidores da
educação municipal.”
Estratégia 14.1 – Fomento à pós-graduação
“Participar do financiamento da pós-gradução stricto sensu por meio das agências
oficiais de fomento a ser expandido pela União.”
Estratégia 14.2 – Financiamento estudantil
“Usufruir do financiamento estudantil por meio do FIES à pós-graduação stricto sensu
a ser expandido pelo governo federal.”
Estratégia 14.3 – Educação à distância
“Usufruir da expansão da oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu, ofertada
pela União, utilizando inclusive das metodologias, recursos e tecnologia de Educação
à distância.”
Estratégia 14.4 – Acervo digital
“Desfrutar do programa de acervo digital de referências bibliográficas para os cursos
de pós-graduação, assegurada a acessibilidade às pessoas com deficiência, mantido
pelo governo federal.”
Meta 15 – Formação de Professores
“Participar da política nacional de formação dos profissionais da educação de que
tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, assegurando que todos os professores e as professoras da educação básica
possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na
área de conhecimento em que atuam.”
Estratégia 15.1 – Iniciação à Docência
Estratégia 15.2 – Plataforma eletrônica
Estratégia 15.3 – Programas específicos de formação
Estratégia 15.4 – Estágio
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Estratégia 15.5 – Qualificação
Estratégia 15.6 – Formação inicial
Estratégia 15.7 – Formação continuada
Meta 16 – Formação continuada e pós-graduação de professores
Estratégia 16.1 – Planejamento estratégico
Estratégia 16.2 – Acervo de obras
Estratégia 16.3 – Portal do Professor
Estratégia 16.4 – Bolsa de estudos
Estratégia 16.5 – Plano Nacional do Livro e Leitura
Meta 17 – Valorização do professor
Estratégia 17.1 – Piso salarial nacional
Estratégia 17.2 – Pnad
Estratégia 17.3 – Plano de carreira
Estratégia 17.4 – Assistência financeira da União
Meta 18 – Plano de carreira docente
Estratégia 18.1 – Não docentes
Estratégia 18.2 – Estágio probatório
Estratégia 18.3 – Concurso
Estratégia 18.4 – Qualificação profissional
Estratégia 18.5 – Censo
Estratégia 18.6 – Especificidades socioculturais
Estratégia 18.7 – Prioridade de repasses
Estratégia 18.8 – Comissões permanentes
Meta 19 – Gestão Democrática
“Assegurar condições, no prazo de 4 (quatro) anos, para a efetivação da gestão
democrática da Educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à
consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo
recursos e apoio técnico da União para tanto.”.
Estratégia 19.1 – Legislação para a gestão democrática nas escolas
Estratégia 19.2 – Formação dos conselheiros
Estratégia 19.3 – Criação dos Fóruns Permanentes de Educação
Estratégia 19.4 – Fortalecimento dos Grêmios e APMs
Estratégia 19.5 – Fortalecimentos dos Conselhos
Estratégia 19.6 – Participação do Projeto Político Pedagógico
Estratégia 19.7 – Autonomia das Escolas
Estratégia 19.8 – Prova Nacional Seletiva de Diretores
Meta 20 – Financiamento da Educação
Estratégia 20.1 – Fontes de financiamento
Estratégia 20.2 – Salário-Educação
Estratégia 20.3 – Fundo Social do Pré-Sal
Estratégia 20.4 – Controle Social
Estratégia 20.5 – Custo Aluno-Qualidade Inicial
Estratégia 20.6 – Implementação do CAQ
Estratégia 20.7 – Complementação de recursos
Estratégia 20.8 – Lei de Responsabilidade Educacional
Estratégia 20.9 – Critérios para distribuição dos recursos adicionais
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Art. 3º. - O Anexo II – Indicadores para monitoramento e
avaliação da evolução das metas do PME - passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“- Indicador 2A - Percentual de pessoas de 6 a 14 anos que frequentam ou
que já concluíram o ensino fundamental (taxa de escolarização líquida
ajustada).”
“– Indicador 4A: Percentual da população de 4 a 17 anos de idade com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação matriculados na rede regular de ensino.”
“– Indicador 4B: Percentual de matrículas de alunos de 4 a 17 anos de
idade com deficiência, TGD e altas habilidades ou superdotação que
estudam em classes comuns da educação básica.”
“– Indicador 5A: Porcentagem de crianças do 3º ano Ensino Fundamental
com aprendizagem adequada em leitura.”
“– Indicador 5B: Porcentagem de crianças do 3º ano Ensino Fundamental
com aprendizagem adequada em escrita.”
“– Indicador 5C: Porcentagem de crianças do 3º ano Ensino Fundamental
com aprendizagem adequada em matemática.”
“– Indicador 7A: Média municipal do IDEB nos anos iniciais do Ensino
Fundamental.”
“– Indicador 7B: Média municipal do IDEB nos anos finais do Ensino
Fundamental.”
“– Indicador 7C: Média municipal do IDEB no Ensino Médio.”
“– Indicador 9C – Taxa de analfabetismo absoluto da população de 15
anos ou mais de idade.”
“- Indicador 12A – Porcentagem de matrículas na Educação Superior em
relação à população de 18 a 24 anos.”
“- Indicador 12B – Porcentagem de matrículas da população de 18 a 24
anos na Educação Superior.”
“Indicador 12C – Porcentagem de matrículas novas na Rede Pública em
relação ao total de matrículas novas na Educação Superior.”
“Indicador 13A – Porcentagem de mestres e doutores no corpo docente
das instituições de Educação Superior.”
“Indicador 13B – Porcentagem de doutores no corpo docente das
instituições de Educação Superior.”
“Indicador 14A – Número de mestres titulados.”
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“Indicador 14B – Número de doutores titulados.”
“– Indicador 15: Proporção de docências com professores que possuem
formação superior compatível com a área de conhecimento em que
lecionam na educação básica.”
“– Indicador 16A: Percentual de professores da educação básica com pósgraduação lato sensu ou stricto sensu.”
“– Indicador 16B: Percentual de professores que realizaram cursos de
formação continuada.”
“– Indicador 17: Razão entre o salário médio de professores da educação
básica da rede pública (não federal) e o salário médio de não professores
com escolaridade equivalente.”
“– Indicador 18A - Percentual de profissionais da educação básica pública
atendida pelo plano de carreira.”
“- Indicador 18B - Razão entre o salário de profissionais da educação
básica da rede pública e o piso salarial nacional profissional.”
“- Indicador 19A – Percentual de diretores de escolas públicas que foram
escolhidos para a ocupação do cargo por meio de critérios técnicos de
mérito e desempenho e de consulta pública à comunidade escolar.”
“- Indicador 19B – Percentual de escolas públicas que contaram com a
participação de profissionais da educação, pais e alunos na formulação
dos projetos político-pedagógicos e na constituição do conselho escolar.”
“- Indicador 19C – Percentual de escolas públicas que recebem recursos
financeiros dos entes federados.”
“- Indicador 19D – Condições em que os diretores exercem o cargo.”
“– Indicador 20: Razão entre investimento público total em educação e
produto interno bruto (PIB).”
Art. 4º. - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Santo Antônio do Monte – MG, 08 de Junho de 2018.

Edmilson Aparecido da Costa
- Prefeito Municipal -

