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Lei n° 1.578, de 26 de outubro de2018.

“Dispõe  sobre  as  alterações  e  acréscimos  na  redação  das
metas dos subtítulos 3.2.2, 3.3.2, 4.1.2, 7.2, 8.2, 9.2, 10.2 e
11.2 do Anexo da Lei nº 1.494 de 15 de junho de 2015.”

O Prefeito do Município de Itajá, Estado do Goiás, no uso de suas atribuições
legais,  faz  saber  que  a  Câmara  de  Vereadores  desta  municipalidade  aprovou  e  eu
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - A redação das metas dos subtítulos destacados a seguir passa a vigorar com as

seguintes alterações e acréscimos (destaques grifados):

 Acréscimos sugeridos no Anexo da lei

1) Subtítulo 3.2.2 (p.27)

Metas 

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, conforme a responsabilidade de cada instância municipal e estadual.

2) Subtítulo 3.3.2  (p.31)

Metas 

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),  sob  a

responsabilidade estadual.

3) Subtítulo 7.2 (p.57 e 60)

Meta 1
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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, disponibilizadas pelos governos estadual e federal.

Meta 3

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 País 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,

conforme a responsabilidade dos governos municipal  e estadual  no que se refere às

etapas de ensino.

4) Subtítulo 8.2 (p.64)

Triplicar  as  matrículas  da  educação  profissional  técnica  de  nível  médio,  sob  a

responsabilidade dos governos estadual e federal, assegurando a qualidade da oferta e

pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão no segmento público. 

5) Subtítulo 9.2 (p.66 e 68)

Meta 1

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. (De responsabilidade

dos Governos Estadual e Federal)

Meta 3
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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. (De responsabilidade dos Governos Estadual e Federal)

Observação: Apesar do município não ofertar a educação superior em seu território,

conservou-se essa meta do Plano Nacional de Educação em apoio ao governo federal.

6) Subtítulo 10.2 (p.74)

Meta 2

Formar, em nível de pós-graduação, 100% (cem 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  continuada  em  sua  área  de  atuação,  considerando  as

necessidades,  demandas  e  contextualizações  dos  sistemas  de  ensino.  (De

responsabilidade dos Governos Federal e Estadual)

7) Subtítulo 11.2 (p.79)

Meta 2

Ampliar o investimento da educação para, no mínimo, 7% do Produto Interno Bruto do

país, até o quinto ano de vigência deste PME, e ao final do decênio, pelo menos, 10%.

(De responsabilidade do Governo Federal)

 Alteração sugerida no Anexo da lei 

1) Subtítulo 4.1.2 (p.35)

Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 2º ano do Ensino Fundamental.

 Alteração e acréscimo sugeridos no Anexo da lei 
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1) Subtítulo 9.2 (p.68)

Meta 2

Elevar, gradualmente, o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo

a atingir uma titulação de 2% de mestres e doutores até 2025. (De responsabilidade dos

Governos Estadual e Federal)

Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ aos 26 dias do mês de outubro de
2018.

Prefeito Municipal
RENIS CÉSAR DE OLIVEIRA
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