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Ofício n° 140/2020 GAB

Caravelas/Ba, 10 de agosto de 2020

ASSUNTO: Encaminha o Projeto de Lei n° 005/2020.

À
Câmara Municipal de Cara velas
Exmo. sr. GILMAR SOUZA DA SILVA
DD. Presidente da Mesa Diretora

Exmo. Presidente,

Cumprimentando-a cordialmente, vimos pelo presente enviar a esta
Casa Legislativa o Projeto de Lei nO.005/2020, para exame e aprovação.

Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e distinta
consideração.

Atenciosamente,

SILVI~ASILVA
Prefeito Municipal
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Nobre Presidente da Casa Legislativa e demais Edis.

Enviamos o Projeto de Lei em epígrafe, com a finalidade que alterar as metas
constantes do Plano Municipal de Educação e com a finalidade de que as
mesmas atendam às exigências do PNE, sendo importante ressalvar que a
modificação das metas foi uma exigência do próprio PNE (PLANO
NACIONAL DE EDUCAÇÃO), órgão vinculado ao MEC.

Certo de que a administração municipal em 2015 elaborou o PME, porém
inobservando as diretrizes advindas do PNE, o que gerou inconsistências nas 12
metas, cujas redações estão sendo retificadas neste momento.

Informamos que tais retificações foram exigidas pelo PNE em 29 fevereiro de
2020 e somente não foram atendidas, em razão do t,empo exíguo para as devidas
retificações, não obstante o advento da pandemia da COVID-19, que vero
suspender as atividades desta Casa"., cujo retomo efetivo das somente veio
ocorrer após o recesso parlamentar de 2020.

Pois bem. Alertamos que o não cumprimento desta exigência do PNE pertinente
poderá ser notificado pelo PNE e poderá sofrer prejuízos de ordem financeira
como, por exemplo, o não repasse de verbas do MEC, dentre outras sanções, o
que de tudo se pode evitar.

São com estas palavras que este Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições,
entrega a esta Colenda Casa o presente projeto de lei na esperança de que o
mesmo seja aprovado.

CaravelaslBA, 03 de agosto de 2020.

SI~DASILVA
Prefeito Municipal



,MUNICIPIO DE CARAVELAS
Estado da Bahia

Gabinete do Prefeito
1·~?t•..

"" , PREFEITURI\

TUDO POR VOCÊ!

CARAVELAS

PROJETO DE LEI N.O 05, de 10 de agosto de 2020

Dispõe sobre a retificação da redação do caput das Metas 1,
2,3,5,6,7,9,10,11,12,13,14,16 e 20 constantes do
Anexo Único da Lei Municipal 466/2017, e dá outras
providências.

9/Prefeito do Município de Caravelas, Estado da Bahia, em uso de atribuições que lhe
são legalmente conferidas, e em cumprimento à Lei Federal 13.005/2014-Plano
Nacional de Educação, faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara
de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°. A redação constante de cada caput das Metas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 16 e 20 constantes do Anexo Único da Lei Municipal 466/2017, passa a ter as
respectivas redações:

Meta 1. universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola, para as

crianças de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos e ampliar a oferta de Educação

Infantil em creches, de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por

cento) das crianças, de até 3 (três) anos, até o final da vigência deste PME.

Meta 2. universalizar o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos para toda a

população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95%

(noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade

recomendada, até o último ano de vigência deste PME.
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Meta 3: universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a

população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do

período de vigência deste PME, a taxa líquida de matrículas no Ensino

Médio para 85% (oitenta e cinco por cento).

Meta 5. alfabetizar 100% (cem por cento) todas as crianças, no máximo, até

o final do terceiro ano do Ensino Fundamental.

Meta 6: 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 alunos da Educação Básica.

Meta 7: fomentar a qualidade de 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:

IDEB 2015 2017 2019 2021

Anos Iniciais Ensino Fundamental 5,2 5,5 5,7 6,0

Anos finais Ensino Fundamental 4,7 5,0 5,2 5,5

Ensino Médio 4,3 4,7 5,0 5,2

Meta 9: 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) e, até

o final da vigência deste PME, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir

em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional.
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Meta 10: 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.

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 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 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 14: elevar, gradualmente, o número de matrículas na pós-graduação

stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 10% (dez por cento) e

2% (dois por cento) dos docentes da Rede Municipal de Ensino, até o final

do decênio, em mestres e doutores, respectivamente.

Meta 16: formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento)

dos professores da Educação Básica, até o último ano de vigência deste

PME, e garantir a todos os profissionais da Educação Básica, formação

básica continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades,

demandas e contextualizações dos sistemas de ensino.
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Meta 20: ampliar o investimento em educação pública de forma a

atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno

Bruto (PIB) do país, no 5° ano de vigência da Lei n. 13.005/2014 e, no

mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB, ao final do decênio.

Art. 2°. Esta Lei passa a ser parte integrante da lei Municipal nO466/2017.

Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições
contrárias, retroagindo os efeitos desta lei ao dia 29 de fevereiro de 2020.

Gabinete do Prefeito de Caravelas/BA, em 10 de agosto de 2020.


