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LEI N° 2536/2018, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018. 

 

PROMOVE ALTERAÇÕES DE METAS DO PME – 

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE PARELHAS PARA O DECÊNIO 

2015 – 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte: 
FAÇO SABER, que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
         Art. 1º - Ficam alterados no Plano Municipal de Educação do Município de 

Parelhas – PME, para o decênio 2015 – 2025, as metas, em acordo com as Notas 

Técnicas do Plano Municipal de Educação, elaboradas pelas comissão de 

monitoramento e avalição do PME e aprovadas na Conferência Municipal de 

Educação realizada no dia 20 de julho no ano de 2018 

 Parágrafo único – A metas do Plano Municipal de Educação do Município de 

Parelhas para o decênio 2015-2025, aprovada pela Lei Municipal n° 2399 de 15 de 

Junho de 2015, passam a vigorar conforme segue:  

META 1: Universalizar, até 2016, o atendimento escolar de crianças de 4 

(quatro) a 5 anos de idade e ampliar, gradativamente, a oferta de Educação Infantil 

em creches, de forma a atender 50% (cinquenta por cento) da população até 3 (três) 

anos, em período integral/parcial, opcional à família, até o final da vigência do PME. 

META 12: apoiar e incentivar as universidades a 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, em regime de colaboração com a 

união. 

META 13: Incentivar a elevação da qualidade da educação superior e a 

ampliação da 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, em regime de 

colaboração com a união. 
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META 14: apoiar a elevação gradual do 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, em regime de colaboração com o 

Estado e a União. 

META 17: valorizar os (as) profissionais do magistério da rede pública municipal 

de educação básica (infantil e fundamental) de forma a equiparar seu rendimento 

médio ao dos (das) demais profissionais de outras redes, com escolaridade 

equivalente, até o final do sexto ano de vigência do PME, de acordo com as Políticas 

Públicas Nacionais para tal finalidade. 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

PALÁCIO SEVERINO DA SILVA OLIVEIRA, em Parelhas, 19 de dezembro de 2018. 

 

ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS 
Prefeito Municipal  


