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LEI No 2.577, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2018. 

                                               

Altera o Anexo I da Lei no 2.442, de 12 de 

junho de 2015, que dispõe sobre o Plano 

Municipal de Educação – PME, para o 

decênio de 2015/2025 e dá outras 

providências. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS, no uso de suas atribuições legais, 

aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono, promulgo e mando publicar a seguinte Lei: 

Art. 1o Ficam alteradas as Metas 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15 e 19, constantes 

no Anexo I, da Lei no 2.442, de 12 de junho de 2015, que Aprova o Plano Municipal de 

Educação de Salinas – PME, para o decênio 2015/2025, conforme propostas 

aprovadas na 2a Conferência Municipal de Educação de Salinas, ocorrida em 20 de 

outubro de 2017, que passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Meta 1: Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola 

para 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, 50% 

(cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até 2024. 

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 2024. 

Meta 3: Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a 

população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até 2024, a 

taxa líquida de matrícula no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por 

cento). 

Meta 6: Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% 

(cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a tender. Pelo 

menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos alunos da educação básica”. 

Meta 7: 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 do município para o IDEB: Anos 

iniciais 6.0; anos finais 5.5; e Ensino Médio 5.2. 

Meta 9: Elevar a taxa de alfabetização população com 15 (quinze) anos 

ou mais para 93.5 % (noventa e três e meio por cento) até 2016 e, até 
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2024, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta 

por cento) a taxa de analfabetismo funcional”. 

Meta 10: Estimular a oferta de no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) 

de matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos 

fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional. 

Meta 11: Estimular 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 até 2024. 

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 à qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% 

(quarenta por cento). 

Meta 15: Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por 

cento) dos professores da educação básica, até 2024, 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 19: Garantir que os investimentos públicos em Educação Básica 

sejam superiores ao mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) da 

arrecadação municipal.” 

 

Art. 2o Ficam inalterados os demais dispositivos constantes na Lei no 2.442 de 

12 de junho de 2015. 

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

 

Salinas (MG), 5 de dezembro de 2018. 

 

 

José Antônio Prates 
Prefeito Municipal 
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