PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTAS

LEI MUNICIPAL Nº 676/2019
DE 12 DE MARÇO DE 2019
Dispõe sobre as alterações de Metas e Estratégias
do Plano Municipal de Educação – PME do
Municipio de Antas, Estado da Bahia, para o
Decênio de 2015 – 2025, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ANTAS, ESTADO DA BAHIA,
Manoel Sidônio Nascimento Nilo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a
Câmara Municipal Legislativa aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Ficam alteradas no Plano Municipal de Educação - PME de Antas – BA, para
o decênio de 2015 a 2025 as Metas e as Estratégias, em acordo com o Relatório de
Monitoramento e de Avaliação do PME, elaborado pela Equipe Técnica nomeada pela
Portaria Nº 166/2017, publicada em Diário Oficial no dia 25 de Maio de 2017.
Paragrafo único – As metas e estratégias do Plano Municipal de Educação de Antas –
BA, para o decênio de 2015 a 2025, aprovado pela Lei Municial Nº 626 de 23 de junho
de 2015 passam a vigorar com a segunte redação:
Meta 01: Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as crianças de
4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de Educação Infantil em creches
de forma a atender, no mínimo em 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 03
(três) anos até o final deste PME.
Meta 01: Universalizar, até 2020, a Educação Infantil na pré-escola para as crianças de
4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de Educação Infantil em creches
de forma a atender, no mínimo em 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 03
(três) anos até o final deste PME.
Estratégias:
1.9) impulsionar a busca ativa de crianças em idade correspondente à Educação
Infantil, do campo, de comunidades tradicionais, quilombolas e urbanas, em parceria
com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, no intento de
enfatizar a compulsoriedade da universalização da pré-escola;
1.10) incentivar o atendimento da Educação Infantil de populações do campo, urbanas,
de comunidades, quilombolas e comunidades tradicionais, nos respectivos espaços de
vida, redimensionando, quando for o caso, a distribuição territorial da oferta,
configurando a nucleação de escolas e evitando-se o deslocamento de crianças,
respeitadas as especificidades dessas comunidades;
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1.11) priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta do atendimento
educacional especializado complementar e suplementar aos (às) alunos (as) com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, assegurando a educação bilíngue para crianças surdas e a
transversalidade da educação especial nessa etapa da educação básica;
1.12) o Município, com a colaboração da União e dos Estados, realizarão e publicarão,
a cada ano, levantamento da demanda manifesta por educação infantil em creches e
pré-escolas, (lista de espera) como forma de planejar e verificar o atendimento;
META 02: Universalizar o Ensino Fundamental de 09 (nove) anos para toda a
população de 06 (seis) a 14 (catorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e
cinco por cento) dos alunos conclua essa etapa na idade recomendada, até o último
ano de vigência deste PME.
Estratégias:
2.6) formalizar procedimentos orientadores para que o Ensino Fundamental seja o
espaço de aprendizagem e apropriação do legado cultural da nossa civilização e de
desenvolvimento das habilidades cognitivas essenciais à atuação livre e autônoma dos
indivíduos na sociedade, privilegiando trocas, acolhimento e senso de pertencimento,
para assegurar o bem estar das crianças e adolescentes;
2.7) promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, no campo e na
cidade, em parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à
infância, adolescência e juventude, a partir do primeiro ano de vigência deste PEEBA;
2.8) estimular o desenvolvimento de tecnologias pedagógicas que combinem, de
maneira articulada, a organização do tempo e das atividades didáticas entre a escola e
o ambiente comunitário, considerando as especificidades curriculares, seja no âmbito
das escolas urbanas, do campo, das comunidades tradicionais, quilombolas e no
atendimento de grupos itinerantes;
2.9) promover atividades de desenvolvimento e estímulo a habilidades esportivas nas
escolas, interligadas a um plano de disseminação do desporto educacional e de
desenvolvimento esportivo nacional.
2.10) promover a relação das escolas com instituições e movimentos culturais, a fim de
garantir a oferta regular de atividades culturais para a livre fruição dos (as) alunos (as)
dentro e fora dos espaços escolares, assegurando ainda que as escolas se tornem
polos de criação e difusão cultural;
META 03: Universalizar, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a
17 (dezessete) anos, até o final de vigência deste PME, a taxa líquida de matrícula no
ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento).
META 03: Ampliar gradativamente até 2020 o atendimento escolar para toda a
população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, até o final de vigência deste PME, a
taxa líquida de matrícula no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento).
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Estratégias:
3.3) fortalecer as iniciativas estaduais de renovação do Ensino Médio, em articulação
com os programas nacionais, a fim de fomentar práticas pedagógicas com abordagens
interdisciplinares, nas dimensões do trabalho, das linguagens, das tecnologias, da
cultura e das múltiplas vivências esportivas, com destaque para as escolas do campo,
quilombolas, de grupos itinerantes e comunidades tradicionais, nas quais devem ser
consideradas as experiências e realidades sociais dos respectivos espaços de vivência
dos estudantes;
3.4) fomentar programas de educação e de cultura para a qualificação social de
pessoas de áreas urbanas, do campo, indígenas, quilombolas, comunidades
tradicionais, na faixa etária de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, e de adultos que
estejam fora da escola ou em defasagem no fluxo escolar;
META 04: Universalizar, para a população de 04 (quatro) a 17 (dezessete) anos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, o acesso à Educação Básica e ao atendimento educacional
especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema
educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou
serviços especializados, públicos ou conveniados.
META 04: Ampliar a cada ano de vigência do PME, para a população de 04 (quatro) a
17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação, o acesso à Educação Básica e ao atendimento
educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a
garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais,
classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados.
Estratégias:
4.7) institucionalizar o combate à discriminação entre grupos sociais diferenciados, de
todas e quaisquer fontes diretas ou indiretas de incitação e indução ao preconceito e à
discriminação eventualmente presentes nos conteúdos curriculares, nas práticas
pedagógicas, nos livros, nos materiais didáticos e nos comportamentos individuais e
coletivos no espaço escolar, a fim de coibi-los, cabendo à escola, por meio dos
Colegiados Escolares, o zelo, a precaução e o comportamento institucional vigilante e
ao Conselho Estadual de Educação o preparo de ato normativo de ação orientadora
para esta questão, discutida com os sistemas de ensino;
4.8) ampliar a implantação de salas de recursos multifuncionais, até o oitavo ano de
vigência deste Plano, em parceria com o Governo Federal, bem como fomentar a
formação continuada de professores para o atendimento educacional especializado nas
escolas urbanas, do campo, das comunidades quilombolas e em áreas onde vivem
povos de comunidades tradicionais;
META 05: Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do
Ensino Fundamental.
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META 05: Mobilizar esforços para alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final
do terceiro ano do Ensino Fundamental.
Estratégias:
5.7) estimular os sistemas de ensino e as escolas a criarem seus respectivos
instrumentos de avaliação e monitoramento, implementando medidas pedagógicas
para alfabetizar todos os estudantes até, no máximo, o final do terceiro ano do Ensino
Fundamental, tendo como referência a avaliação nacional;
META 06: Oferecer Educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por
cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por
cento) dos (as) alunos (as) da Educação Básica.
META 06: Oferecer Educação em tempo integral em, no mínimo, 25% (vinte e cinco
por cento) das escolas públicas, até o final do PME.
META 07: Fomentar a qualidade da Educação Básica em todas as etapas e
modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as
seguintes médias nacionais para o Ideb: 6,0 nos anos iniciais do Ensino Fundamental;
5,5 nos anos finais do Ensino Fundamental.
META 07: Fomentar a qualidade da Educação Básica em todas as etapas e
modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, tendo como parâmetro
o avanço dos indicadores de fluxo revelados pelo Censo Escolar e dos indicadores de
resultados de desempenho em exames padronizados, nos termos da metodologia do
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica IDEB.

Estratégias:
7.10) garantir políticas de combate à violência na escola, por meio do desenvolvimento
de ações destinadas a capacitar profissionais da Educação Básica para detecção dos
sinais de suas causas, dentre estas a violência doméstica e sexual, favorecendo a
adoção das providências adequadas para promover a construção da cultura de paz e
um ambiente escolar dotado de segurança para a comunidade;
7.11) implementar políticas de inclusão e permanência na escola para adolescentes e
jovens que se encontrem em regime de privação de liberdade e em situação de rua,
assegurando os princípios da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 Estatuto da
Criança e do Adolescente;
7.12) garantir, nos currículos escolares, conteúdos sobre a história e as culturas afro
brasileira e indígena, incluindo a dos povos ciganos, assegurando o cumprimento das
respectivas diretrizes curriculares nacionais, por meio de ações colaborativas com
fóruns de educação e grupos étnico raciais, conselhos escolares, equipes pedagógicas
e representantes da sociedade civil;
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META 08: Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e
nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último ano
de vigência deste Plano, para as populações do campo, da região de menor
escolaridade no município e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar a
escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
META 08: Assegurar políticas que elevem a escolaridade média da população de 18
(dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de
estudo no último ano de vigência deste Plano, para as populações do campo, da região
de menor escolaridade no município e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e
igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
META 09: Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais
para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final
da vigência deste PME, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50%
(cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional.
META 09: Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais
para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2025 e, até o final
da vigência deste PME reduzir o analfabetismo funcional.
Estratégias:
9.5) realizar diagnóstico dos jovens e adultos com ensino fundamental e médio
incompletos, para identificar a demanda ativa por vagas na educação de jovens e
adultos;
9.6) implementar ações de alfabetização de jovens e adultos com garantia de
continuidade da escolarização básica;
META 10: Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de
educação de jovens e adultos, nos ensino fundamental e médio, na forma integrada a
educação profissional.
META 10: Colaborar na oferta de no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das
matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensino fundamental e médio, na
forma integrada a educação profissional.
META 11: Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio,
assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da
expansão no segmento público.
META 11: Colaborar com Triplicação das matrículas da educação profissional técnica
de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por
cento) da expansão no segmento público.
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Estratégias:
11.3) organizar em parceria serviços de orientação profissional para divulgação da
Educação Profissional no último ano do Ensino Fundamental;
11.4) promover, em parceria com as Instituições de Ensino Superior IES e os Institutos
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, diálogos para oferta de cursos de
Licenciatura e Pós-Graduação na área de Educação Profissional, priorizando a
formação dos profissionais que atuam nos cursos técnicos de nível médio e de
qualificação profissional;
META 12: Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta
por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18
(dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão
para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento
público.
META 12: Mapear a taxa bruta de matrícula na educação superior, na vigência do
PME, contribuindo para elevar a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da
população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, ate 2025, focando na expansão
das novas matrículas.
Estratégias:
12.5) mapear a demanda e fomentar a oferta de formação de pessoal de nível superior,
destacadamente a que se refere à formação nas áreas de ciências e matemática,
considerando as necessidades do desenvolvimento do País, a inovação tecnológica e a
melhoria da qualidade da educação básica;
META 13: Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e
doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação
superior para 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do total, no mínimo,
35% (trinta e cinco por cento) doutores.
META 13: Colaborar em Regime de Parceria União/Estado a elevação da qualidade da
educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em
efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75% (setenta e
cinco por cento), sendo, do total, no mínimo 35% (trinta e cinco por cento) doutores.
META 14: Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto
sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta mil) mestres e 25.000
(vinte e cinco mil) doutores.
META 14: Contribuir em Regime de Colaboração para gradualmente eleve-se o
número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação
anual de 60.000 (sessenta mil) mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores.
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Estratégias:
14.1) articular com as Instituições de Educação Superior IES a construção de um plano
estratégico para cobertura de demandas para expansão de matrículas em cursos de
Pós-Graduação, com destaque para a educação do campo, quilombola, de
comunidades tradicionais e de povos ciganos, Educação Especial, dos privados de
liberdade, educação científica e alfabetização;
META 15: Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência do PNE, 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, assegurado 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.
META 15: Articular o Sistema Nacional de Formação – SINAFOR com a União, o
Estado, para que no prazo de 5 (cinco) anos de vigência do PME, haja uma política 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, assegurado 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.
META 16: Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos
professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a
todos (as) os (as) profissionais da educação básica formação continuada em sua área
de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos
sistemas de ensino.
META 16: Colaborar com o planejamento da União/Estado para Formar, em nível de
pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da educação básica, até o
último ano de vigência deste PNE, e garantir a todos (as) os (as) profissionais da
educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as
necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino.
Estratégias:
16.3) realizar, até o quarto ano de vigência deste PME, em regime de colaboração, o
diagnóstico e o planejamento estratégico para dimensionamento da demanda por
formação continuada de professores da Educação Básica, ficando o Fórum
Permanente de Apoio à Formação Docente como núcleo para organizar o citado plano
estratégico;
META 17: Valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação
básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais profissionais
com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PME.
META 17: Valorização dos docentes da rede pública da Educação Básica em
conformidade com o conjunto de medidas regulamentares à disposição constitucional
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que pressupõe Planos de Carreira definidos em lei, ingresso por concurso público de
provas e títulos, composição da jornada de trabalho, até o final do sexto ano de
vigência deste PME.
META 19: Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) 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.
META 19: Estimular a discussão, no prazo de 4 (dois) anos, para a regulamentação 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.
META 20: Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no
mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto - PIB do País no 5º
(quinto) ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento)
do PIB ao final do decênio.
20.1 Direcionar o percentual de arrecadação do PIB nacional, objetivando a
aplicabilidade de 10% no final do plano vigente, na educação pública.
META 20: Assegurar os recursos financeiros para cumprimento das metas de
competência do Município estabelecidas CF, buscando ampliar o investimento público
em educação de acordo ao Pacto Federativo, na medida da duração dos programas.
Estratégias:
20.1) otimizar a destinação de recursos à manutenção e ao desenvolvimento do ensino
aos recursos vinculados, nos termos do art. 212 da Constituição Federal;

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando quaisquer
disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ANTAS, ESTADO DA BAHIA, EM 12
DE MARÇO DE 2019.

___________________________________
MANOEL SIDÔNIO NASCIMENTO NILO
PREFEITO MUNICIPAL
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