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Art. 10. Esta Lei altera dispositivos da Lei Municipal na 398, de 26 de junho
de 2015 que Aprova o Plano de Educação - PME do Município de São Francisco do
Conde - Bahia, em consoúncia com a Lei Federal ne 13.005/2014 que trata do Plano

Nacional de Educação - PNE e dá outras proüdências.

Art. 2". Os dispositivos abaixo indicados da Lei Municipal ne 39812015

passam a vigorar com as seguintes alterações nas metas e estratégias do Plano

Municipal de Educação do Município de São Francisco do Conde - PME para o
decênio 2075-2025, em consonância com o Relatório de Avaliação do PME, elaborado
pela Comissão de Acompanhamento, Avaliação e Adequação do Plano Municipal de
Educação.

I- Altera a redação das metas 7,7,2,7.3,7.9, e 7.2'1,

S. DIRETRIZES, METÀS E ESTRATÉOTIS OO PW

8.1.1. 7 QUAT.,TDADE DA EDACAÇÃO &íSrCA
'Meta 7: Contibuir om a Rcde Estdual para uníuersalizqãa, até

2016, da atcndirnento ewlar para toda a populoçfu d.e 15 (quinzc) a 17 (d.ezessete) onns e

elcvor, até o finol do períodn d.e oigência d.este PME, a turu liquida de matriculas rw ensirw

média para 85o/o (oitenta e cinco por cento)". NR)
Eetratêgiac:

"7,2) Assegttra qrn, peln metws 60%o (sessento por

alums (as) do ensiw fund,amental tenham alaançadn níuel suficiznte de
dos (os)

relaçfu aas direitas e objetiuos de aprend,ízagem e dcsenuoluimento dz seu

em

50o/, (cinquenta por cento), pela ntetws, o níuel desejóuel;' (NR
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De 23 de janeiro de 2019

Dispe sobre altera$es na Lei Municipal n" 398/2O15, para mudattça
redaçõo de metas e estratégias do Plano fuÍunicipal de Mucaçdo
Município de ffio Francisa do Conde - PME para o deénio 2015-2025,
dá. outra.s prouid êncías.

O PREFETTO DO MT'NICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE,

Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que the são outorgadas pela lei Orgânica

do Mr:nicípio,

Faço saber que a Câmara Municipal Decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
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'7.3) As*gurar, quc todos os (as) estudzntes do ensirw fundamental
tenh.am alançado nível suficicnte d.e aprendiza.do em relqfu oos direitos e objetiuoe de
aprenditngem e dzsnuoluimento d.e seu arw dz estudn, e 600/o (sessenta por cento), pelo
,netu)s, o níuel desejóuel;" (NR)

'7.9) Incentiuar o d,esenuoluimento, selcciatwr, certificar e diuulgar
tccmlogiu educacintwis para a educqão infantil e o ensinn fundnmental, e incentiuar
prdticas pedagógicw irwudoras que ossegurern a melhorin dn flum esalar e o
aprend.izagem, osxgurd.a a d.iuersilade d.e métodas e propoetos ped.qógicas, am
preferência para softwares liures e recursos ed,ucacionni^s abertos, bem como
aampanhamento das resultdos rws sistcmas dc ensitw ern quc forem opJicodas;" (NB)

"7.21) Desenooluer currículas e prollo.stas ped.aqógicos especificos,
consoli.dar a educqão escolar tw campo d,e populqões trad,icinnais, dc populolões
itinerantes e de amunidades quilombolas, respeitando a arti,culaçãa entre os ambientes
escolares e cotnunítárbs e garantindo: o desenuoluimento sustentáuel e preseruação da
identid.ad,e cultural; o partí.cipoçfu da comuni.dad.e nn d.efini+fu dn mod.eln d.e organiznçãa
pedogó§ca e de gestõo das itustitui,{oes, consid,eradas as prótfuas sociaculturoi,s e as formas
particulares de organíza1ão d,o tempo; a restruturaçõo e a oquisilão de equipamentos; a
oferta d,e progroma para formoçfu inbinl e continuada dt profíssianais dn ed.ucoçfu; e o

atendimento em educa@ especial, produànd.o e disponibiliznnd,o materinis didótims
específicos, irclusiue para os (as) alwws (as) com dcÍbiância;" (Nfl)

lI - Altera a redação das metas 9, 9.L,9.5e9.6

8 EDUCAÇAO PROFISSIONAL / EDUCAÇAO DE JOWNS E
ADULTOS

sMeta 9: Contibuir pra elzoa@ dn tala de alfabeti.zaçfu da
populqfu com 15 (quinre) anos ou mais pora 93,5% (rnuenta e tr:es oirgula cinco por cento)

até 2018, e, atc o final d.a uigência d,o PME, e red,uàr em 50o/o (cinquento por cento) a tara
dc analfabetismo funcional." NRI

Eetratégios:

'9.1) Promouer a oferta gratuita d,a ed.ucqfu d,e jouens e od,ultos,
criand,o um cd,astro atiuo paro tod,os que nÃo tiuerem crcesso a edu.cqfu basica tw idode
próprio, oriundos de programas d,e alfabetizaçfu, garantind.o a continuí.d.odz d.a rede
pública, consilerando as prátfuas ed,ucatianais organix ,as pelns mouime is e d.e

olfabetização conto portes integrontes da política li.ca ed,ucaànnol do m
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'9.5) Estúebcer meennismos, em onjuntn corn outr* *cretarias,
que integrem o oetor públbo e priuda dz incentiw a motrfuuln na red.e pública dne

trabalhadares nfu alfabetizdos e/ou qu,e nfu ancluíram o proceasc de escolariza+fu;"
(NB)

'9.6) Fauorecer ms jouens, d.ultos e ida,sos a participaçfu em
prograrnco dc polítira pública nns unil,ades d,e ensitw, qtre antemplatn (rceaso oa

tcctwlogias ed,ucacionais recrealiuas e culturais, e a inclufu socinl d,a juuentude a fim d,e

compartilhar suos e*periêntias e conhecimentos;" (NR)

III - Altera a redação da meta L0 e suprime-se a meta 1.0.9,

renumerando a meta seguinte:

"Meta 10: Oferecer, tw mínimo, 25o/o (t:inte e cinu por cento) das
matrkulas da educqfu dc jouens e dultos, ttos ensirws fundannental e médio, na formo
integrda à educqfu profissionol. " (NB)

Eotratégiae

'10.9) impl.ementar m,ecanismos de reconhecimento dz saberes dos
jouens e adultos trabalhdnres, a aerent mnsideradns rw artbula@ curricular dns cursos

d.e formaçdo inicial e antinuda e dos cursos tecni,as dc níoel m.edia." (NR)

lV - Altera a redação das metas 11.3 e 11.4:

Estrotégia:
*11.3) Estimular a eqansfu do estágia rw ed,ucqfu profusíannl

tccnica dc níuel médio, pre*ruanda-* seu mrôter pedasógi.@s intcgtd.o q itinzrório
formatiuo da alurn, ui.*ndo a formqfu dz qualifunfu-s próprins da atiuid.ade
profissional, a contexhnliaçfu currizulnr e ao dcxnuoloimento da jurnntu.dc;" (NR)

'1 I .4) Estimular a ampliação d.a oferta dc matrículas para ed.ucoçõo

profissional técnica dz níuel médiaÍ (NRl

V - Altera a redação da meta 13:

Meta 13: Fomentar e prowrcor o gouenn federal para amplinr a
proporfio dc mestres e dautares do corpo dacente em efetíuo erzrcícin nn anjuntn dn sktema
dc educafu superiol pam 750/o (setenta e cinco por cento), sendn, da total, o mínimo, 35%
(tinta e cinu por cento) doutores. " (NR)

VI - Altera a redação das metas 14 74.3, L4.4 14.6 e suprime as metas
74.7 e 74.2 renumerando as metas seguintes :

nMeto 14: Incentiuar e colaborar para eleuar grad,
de matrkulos na pós-grad,u,açfu strirto sensu, d.e mod.o a tituloção dn

Estratégío*

PREFEITURA i,l DE FRANCISCO DO CONDE
Vn - Centro. Sáo Francisco do Coode-8A
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'14.1) Buscar junto à Uni,fu e @ Estd.o a oferta d.e curns dz pós-
grd,u,qãa stricto sensu, utilizanda, inclusiue, metodolDgiu, recurns e tecnohgins de
educqfu a d,istôncra;" (NB)

'14.2) Buscar junto à Unifu e u Estod.o ações que ptonlouatn a
reduçfu das dzsí.gwlddzs étnico-radois e regianais e qtrc fauoreçam o uess das
populqões do ampo e das mmuniddes quilambolas a pn gÍamos d.e mestradn e

dnutordn;" (NR)

'14.3) estimular a participqfu das mulheres rws cur*s de pós-
grodlaçfu strícto sensu, em partitular qucles ligd.os às áreas dc Engenharia,
Matemôtica, Físira, Química, Informátba e outros tw ccünpo dos cÉncros,r (NB)

'14.4) Estabelecer parcerias que estímulcm a pesquisa cizntífica
promouendn o formqfu d,e r*urrr:.s humonos quc ualnrizem a diuersidd,e regionol,'" (NR)

VII - Inclui-se a meta 15 e suprime-se as metas 15.4 e 15.5,
renumerando.se ars metas seguintes:

nMeta 15: Garantir, em regime dc colaborqõo entre a Unifu e o
Estnda, no pmzn de I (utn) ano de uieência d.estc PME, 'politba nuiotwl dc formqtu d.os

profissionais da educaçõo de quc tratam os inci.sos I, II, e III dn caput dn art. 6I de 20 dc
de*mbro dc 1996, essegurdb qu.e todos os profesores e as profeswras d,o ed,ucqfu básica
posstnm formnlfu especifica d,e níuel superíor, obtida em curs d,e litencintura na órea de
conhecimento em qu.e atuam." (NR)

Estratégíos:

"15.4) Fomentnr a oferta d.e curss técnbos dz níuel médin e

tmwl.ógi.cos de nível superior dcstinadns à formafio, nas respectiuas óreas d.e atu.açfu, dos
(es) profissiorwis da edu.cqfu d.e outros segmentos que nfu os d,o mogúténb;" (NR)

"15.5) Implantar, tw prctzo d.e 2 (um) ano d.e uigêncin d.esta Leí,
política nuianal dc formqfu continu,ad.a Wra os (as) profissianais d.a educaçfu d.e outros

segrnerltos qu.e nfu os do magistério, construída em regime de alaborqfu entre os entes

fed.erdosÍ (NR)

'15.6) Desenuoluer modclas de formação d,ocente para a educaçõo

profissiorwl qtrc ualariz.ent a eryeriência práti,ca, por meio da oferta, nos redes fed,eral e

estad.unis de ed,ucaçfu profissinnal, d,e cursos uoltdos à compbmentqfu e certificaçdo

d.iàrtito-ped.aeógiaa de profissianais etcperi.entes." (NR)

VItr - Altera a redação da meta 20:

'Meta 20: Garantir progressiuamente o inuestinlento em ed

públira, em regime de alaboraçfu cont a Uni,ôo e o Estdo, assegurar tw prazo d,e t
a anstrução d.o Custo Alutw Qwli.dade íCÁ8). " (NR)

Art 3e. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURÂ MUI{ICIPAL DE FRANCISCO DO CONDE
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ArL 4e, Ficam revogadas as disposições anteriores em contrário.

São Francisco do de janeiro de 2019.

Mariv

SALMEIDA

do Amaral
da Educação

D
irt,

End. PraÇâ da lúependência, ,n - CêntÍo, Sáo F6nci3co do Condê.BA
CEP:43-90G00O / Íel.: (71) 3851-80ü)


