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Prefeitura realiza a 27ª edição do 
Festival do Milho em Suzana 

Além dos produtos derivados, a festa contou com atrações 
musicais e o tradicional concurso da Rainha do Milho 

Uma das mais tradicio-
nais e populares festas gas-
tronômicas de Brumadi-
nho, o Festival do Milho 
movimentou a Comunida-
de de Suzana no último fi-
nal de semana. Nos dias 18 
e 19, a 27ª edição repetiu o 
sucesso dos anos anterio-
res, ao atrair um grande pú-
blico e gerar bons negócios 
aos moradores das região.

Realizado anualmente 
pela Prefeitura, em parceria 

Thiago França D
uarte

Foto: Thiago França Duarte
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D I Á R I O  O F I C I A L  D O  M U N I C Í P I O

Brumadinho, sexta-feira, 17 de abril de 2015  Ano 3 Edição 411

com a Associação dos Mo-
radores da Comunidade de 
Suzana e Região (Amocos), 
o Festival oferece ao públi-
co diversos produtos deri-
vados do milho e variada 
programação musical.

A festa abre oportunida-
de aos moradores da Co-
munidade de expor seus 
trabalhos e, com pratos tí-
picos, um pouco da diver-
sificada culinária de Bru-
madinho. Mingau, sorvete, 

pamonha, farinha, entre 
outros produtos, compõem 
o variado cardápio produ-
zido à base de milho. Mui-
tas opções, que agradaram 
a todos os paladares.

Além das comidas tí-
picas, o Festival do Milho 
também é um espaço de 
lazer e atrações musicais. 
No sábado, 18, às 21h, Jú-
nior Monteiro & Cia abriram 
os shows. Na sequência, 
a apresentação ficou por 

conta de Fernanda Garcya 
& Banda.   

No domingo, 19, a pro-
gramação do Festival teve 
início às 8h, com uma missa 
em ação de graças. Às 16h, 
a Banda Town fez o show de 
abertura. Às 17h, foi eleita a 
Rainha do Festival do Mi-
lho 2015, com sorteio de 
muitos brindes ao público. 
Em seguida, a dupla Erick & 
Elias fez o show de encerra-
mento do Festival.
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Atos do Executivo

LEI Nº 2.142 DE 17 DE ABRIL DE 2015
“Altera dispositivos da Lei Municipal nº 1.777/2010 e suas alterações posteriores e dá outras providências.”
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito do Município, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º - A Lei Municipal nº 1.777/2010, de 03 de fevereiro de 2010, que “Dispõe sobre a organização dos Planos Setoriais de Carreiras, PCCVS – 
AG – Administração Geral, PCCVS – E – Educação e PCCVS – SUS – Saúde, e dá outras providências”, e suas alterações posteriores, fica acrescida 
e alterada nos dispositivos que menciona e na forma a seguir:
 “Art. 128. O valor da U.P.V. de que trata o caput do artigo anterior é de R$ 26,44 (vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos), que será rea-
justado anualmente, no mesmo índice e data, para todos os servidores públicos municipais.”
Art. 2º - Ficam alterados os anexos I – “A”, “B” e “C”, II – “A”, “B” e “C” e III da Lei Municipal nº 1.777/2010, que passam a viger na forma desta Lei.
Parágrafo Único: Nos valores constantes dos anexos mencionados no caput deste artigo, está incluído o percentual da revisão geral anual dos 
servidores para o Exercício Financeiro de 2.015.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a 1º de abril de 2015.
Brumadinho, em 17 de abril de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
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LEI Nº 2.143 DE 17 DE ABRIL DE 2015
“Recompõe os subsídios dos Agentes Políticos – Vereadores, na forma da Lei n.º 1.908/2012 e dá outras providências.”
A Câmara Municipal de Brumadinho aprovou e eu, Prefeito do Município, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Ficam recompostos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC-IBGE, os subsídios dos Vereadores à Câmara Municipal de 
Brumadinho, relativos aos Exercícios de 2.014 e 2.015, na forma dos anexos I e II desta Lei.
Parágrafo Único: Para recomposição relativa ao Exercício de 2.014 serão utilizados os índices do INPC-IBGE, relativo ao período de janeiro a 
dezembro de 2013, e para o Exercício de 2015 utilizada a escala inflacionária de janeiro a dezembro de 2014.
Art. 2º - Os Vereadores farão jus às diferenças aferidas quanto ao Exercício de 2014 e janeiro a março de 2015, amparado por regular procedi-
mento administrativo.
Parágrafo Único: O procedimento administrativo para pagamento de diferenças deverá observar o disposto no Parágrafo Único do Art. 2º da 
Lei Municipal n.º 1.908/2012, apurando separadamente os valores devidos relativos aos Exercícios de 2014 e 2015.
Art. 3º - Os subsídios dos Vereadores têm por limite máximo o subsídio do Prefeito Municipal.
Parágrafo Único: Os subsídios dos Vereadores têm ainda por limite individual 30% (trinta por cento) dos subsídios do Deputado à Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais, e para o total da despesa em cada Exercício, em que se inclui o subsídio do Presidente da Câmara Muni-
cipal, 5% (cinco por cento) da Receita do Município. 
Art. 4º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta de dotações próprias consignadas no orçamento em execução.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta Lei em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de janeiro 
de 2014.  
Brumadinho, em 17 de abril de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
ANEXO I DA LEI Nº 2.143/2015
RECOMPOSIÇÃO DOS SUBSÍDIOS 2014 – BASE: INPC APURADO DE 
01/2013 A 12/2013

MÊS INPC (%) VALOR A RECOMPOR VALOR DEVIDO
Subsídio Fixado R$ 6.662,16

JAN/13    0,92 61,30 6.723,46
FEV/13 0,52 34,97 6.758,43
MAR/13 0,60 40,55 6.798,98
ABR/13 0,59 40,12 6.839,10

MAIO/13 0,35 23,94 6.863,04
JUN/13 0,28 19,22 6.882,26
JUL/13 - 0,13 (0,00) 0,00 6.882,26

AGO/13 0,16 11,02 6.893,28
SET/13 0,27 18,62 6.911,90
OUT/13 0,61 42,17 6.954,07
NOV/13 0,54 37,56 6.991,63
DEZ/13 0,72 50,34 7.041,97

SUBSÍDIO PARA 2014 7.041,97
ANEXO II DA LEI Nº 2.143/2015
RECOMPOSIÇÃO DOS SUBSÍDIOS 2015 – BASE: INPC APURADO 01/2014 A 12/2014

MÊS INPC (%) VALOR A RECOMPOR VALOR DEVIDO
Subsídio Fixado R$ 7.041,97

JAN/14 0,63 44,37 7.086,34
FEV/14 0,64 45,36 7.131,70
MAR/14 0,82 58,48 7.190,18
ABR/14 0,78 56,09 7.246,27

MAIO/14 0,60 43,48 7.289,75
JUN/14 0,26 18,96 7.308,71
JUL/14 0,13 9,51 7.318,22

AGO/14 0,18 13,18 7.331,40
SET/14 0,49 35,93 7.367,33
OUT/14 0,38 28,00 7.395,33
NOV/14 1,53 113,15 7.508,48
DEZ/14 0,62 46,56 7.555,04

SUBSÍDIO PARA 2014 7.555,04
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LEI Nº 2.144 DE 17 DE ABRIL DE 2015
“Dá nova redação a dispositivos da Lei Municipal nº 2.031/2013 e dá outras providências.”
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito do Município, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º - O artigo 36, seus parágrafos e alíneas, da Lei Municipal nº 2.031/2013, passam a viger com a seguinte redação:
“Art. 36 - Os cargos de Assessor Parlamentar são de livre nomeação e exoneração pela presidência, na forma da Portaria regulamentadora, 
após indicação dos Vereadores.
§ 1º - Cada Gabinete disporá de 230 (duzentas e trinta) UPV’s – Unidade Padrão de Vencimentos, para remuneração da Assessoria Parlamentar 
de acordo com a distribuição sugerida pelos Vereadores, observando a classificação dos cargos que segue:

REF. Cargo Valor em UPV Valor em R$
a. Assessor Parlamentar XX 160,00 R$ 4.230,40
b. Assessor Parlamentar XIX 150,00 R$ 3.966,00
c. Assessor Parlamentar XVIII 140,00 R$ 3.701,60
d. Assessor Parlamentar XVII 130,00 R$ 3.437,20
e. Assessor Parlamentar XVI 120,00 R$ 3.172,80 
f. Assessor Parlamentar XV 115,00 R$ 3.040,60
g. Assessor Parlamentar XIV 110,00 R$ 2.908,40
h. Assessor Parlamentar XIII 100,00 R$ 2.644,00
i. Assessor Parlamentar XII 90,00 R$ 2.379,60
j. Assessor Parlamentar XI 80,00 R$ 2.115,20
k. Assessor Parlamentar X 75,00 R$ 1.983,00
l. Assessor Parlamentar IX 70,00 R$ 1.850,00

m. Assessor Parlamentar VII 65,00 R$ 1.718,60
n. Assessor Parlamentar VII 60,00 R$ 1.586,40
o. Assessor Parlamentar VI 55,00 R$ 1.454,20
p. Assessor Parlamentar V 50,00 R$ 1.322,00
q. Assessor Parlamentar IV 45,00 R$ 1.189,00
r. Assessor Parlamentar III 40,00 R$ 1.057,60
s. Assessor Parlamentar II 35,00 R$   925,40
t. Assessor Parlamentar I 30,00 R$   793,20

§ 2º - A critério do titular do Gabinete será o seu corpo de servidores organizado mediante as possibilidades de composição relacionadas nas 
alíneas do parágrafo anterior, observado o número máximo de servidores fixados em 05 (cinco).
§ 3º - A composição da Assessoria Parlamentar de gabinete será comunicada à Presidência da Câmara para os atos necessários de nomeação e 
exoneração, reservado à mesma, independentemente de manifestação do Vereador, exonerar de ofício o Assessor Parlamentar cuja perma-
nência nos Quadros do Legislativo seja considerada inconveniente à administração, mediante ato devidamente justificado.
§ 4º - Os Assessores Parlamentares III a XX, constantes das alíneas “a” a “r”, cumprirão jornada mensal de 220 (duzentas e vinte) horas e percebe-
rão a integralidade do vale alimentação instituído pela Câmara Municipal. 
§ 5º - O Assessor Parlamentar II, constante da alínea “s” terá jornada mensal de 180 (cento e oitenta) horas e perceberá o equivalente a 75% 
(setenta e cinco por cento) do vale alimentação concedido ao servidor com jornada integral.
§ 6º - O Assessor Parlamentar I, constante da alínea “t”, terá jornada mensal de 110 (cento e dez) horas e perceberá o equivalente a 50% (cin-
quenta e cinco por cento) do vale alimentação concedido ao servidor com jornada integral.”
Art. 2º - O artigo 65 da Lei Municipal nº 2.031/2013 passa a viger com a seguinte redação:
“Art. 65. O valor do módulo U.P.V. de que trata o caput do artigo anterior, é de R$ 26,44 (vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos), na 
data da publicação desta Lei, o qual será revisto anualmente, através de Lei e em mesmo índice e data em que o forem, de forma geral, os dos 
demais servidores municipais.”
Art. 3º - Ficam revistos os Anexos II e III da Lei Municipal nº 2.031/2013, na forma dos anexos desta Lei.
Parágrafo Único: Em observância ao posicionamento hierárquico no âmbito do Poder Legislativo, o ocupante do cargo de Diretor Geral da 
Câmara não perceberá em UPV valor inferior a qualquer servidor do Poder Legislativo, garantida a isonomia remuneratória das responsabilida-
des acometidas ao exercício do cargo.
Art. 4º - As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações próprias do orçamento em execução.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de abril de 2.015.
Brumadinho, em 17 de abril de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
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LEI Nº 2.145 DE 17 DE ABRIL DE 2015
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LEI Nº 2.145 DE 17 DE ABRIL DE 2015
“Dispõe sobre o Plano Decenal Municipal da Educação e da outras providências.”
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes, aprovou e eu, Prefeito municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica instituído o Plano Decenal Municipal de Educação, nos termos do Anexo Único que faz parte integrante da presente Lei.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Brumadinho, em 17 de abril de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
ANEXO ÚNICO DA LEI Nº 2.145/2015
META 1:
Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de Edu-
cação 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 plano, fomentando a qualidade da Educação Infantil em consonância com Diretrizes Nacionais Curriculares da Educação Infantil.
Estratégias:
1.1) adotar, em regime de colaboração, os parâmetros nacionais de qualidade, exigidos pelo Ministério da Educação, para garantir a infraes-
trutura física, o quadro de pessoal, as condições de gestão, os recursos pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre outros indicadores 
relevantes; 
1.2) adaptar os prédios de Educação Infantil, de forma que todos estejam em conformidade com os padrões mínimos de infraestrutura estabe-
lecidos pelo MEC, sendo 50% em 5 anos e 100% em 10 anos;
1.3) construir em regime de colaboração entre União, Estado, Município e terceiro setor, até o quinto ano de vigência deste plano, duas escolas 
de Educação Infantil na sede do município, substituindo as escolas EMEI Maria Coeli Afonso e EMEI Ilza Maria Rezende, considerando que o 
espaço ocupado pelas duas escolas não possibilita as adaptações propostas na meta 1.1 desse plano;
1.4) promover, em regime de colaboração, a formação inicial e continuada dos (as) profissionais da Educação Infantil, garantindo, que até o 
final deste plano todos possuam formação superior em licenciatura;
1.5) manter e fortalecer o Espaço de Formação de Educadores para atualização permanente e aprofundamento dos conhecimentos dos profis-
sionais que atuam na Educação Infantil cabendo também, encontros/palestras com profissionais especializados (psicólogos, fonoaudiólogos, 
psicopedagogos, etc.);
1.6) aderir e /ou substituir, a partir do segundo ano de vigência deste plano, recursos pedagógicos para aulas de educação física, psicomotrici-
dade dentro das exigências individuais de cada escola;
1.7) promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à Educação Infantil, em  parceria com órgãos públicos de assistência social, 
saúde e proteção à infância, preservando o  direito de opção da família em relação às crianças de até 3 (três) anos; 
1.8) preservar as especificidades da Educação Infantil na organização das redes escolares, garantindo o atendimento da criança de 0 (zero) a 5 
(cinco) anos em estabelecimentos que  atendam a parâmetros nacionais de qualidade, e a articulação com a etapa escolar seguinte,  visando 
ao ingresso do (a) aluno(a) de 6 (seis) anos de idade no Ensino Fundamental; 
1.9) estimular a articulação entre pós-graduação, núcleos de pesquisa e cursos de formação para profissionais da educação, de modo a garan-
tir a elaboração de currículos e propostas pedagógicas que incorporem os avanços de pesquisas ligadas ao processo de ensino-aprendizagem 
e às teorias educacionais no atendimento da população de 0 (zero) a 5 (cinco)  anos; 
1.10) estimular o acesso à Educação Infantil em tempo integral,adequando as escolas para receberem os alunos de 0 (zero) a 3 (três) anos, 
conforme estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a  Educação Infantil;
1.11) implementar, a partir do terceiro ano de vigência deste plano e em regime de colaboração, a  avaliação da Educação Infantil, a ser  
realizada a cada 2 (dois) anos, com base em parâmetros nacionais de qualidade, a fim de aferir  a infraestrutura física, o quadro de pessoal, as 
condições de gestão, os recursos pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre outros indicadores relevantes; 
1.12) viabilizar a implantação do processo de avaliação de desempenho do profissional da educação buscando o aprimoramento educacional, 
ao longo da vigência deste plano, de acordo com a regulamentação vigente; 
1.13)implementar, em caráter complementar, programas de orientação e apoio às famílias, por meio da articulação das áreas de educação, 
saúde e assistência social, com foco no desenvolvimento integral das crianças de até 5 (cinco) anos de idade; 
1.14) ampliar, em regime de colaboração, o acervo didático-pedagógico com livros infantis, coleções, livros didáticos para professores, CD 
ROM diversos, acesso à internet, data show, lousa interativa, DVDs, pendrive, etc., gradativamente, no segundo ano de vigência deste plano, 
além de possibilitar a formação técnica do educador para utilização de equipamentos, que forem necessário;
1.15) adaptar, sempre que necessário e garantir o cumprimento das Metas Curriculares para a Educação Infantil do Sistema Municipal de Ensi-
no, atendendo as Diretrizes Nacionais da Educação Infantil;
1.16) estimular atividades em parceria, através do intercâmbio entre as escolas, como competições, auditórios, exposições, palestras, comuni-
cação via internet, etc., através de projetos com temas comuns ou não, continuamente;
1.17)fomentar o atendimento das populações do campo e das comunidades quilombolas na Educação Infantil nas respectivas comunidades, 
por meio do redimensionamento da distribuição territorial da oferta, limitando a nucleação de escolas e o deslocamento de crianças, de forma 
a atender às especificidades dessas comunidades, garantido consulta prévia e informada;
1.18) priorizar o acesso à Educação Infantil e fomentar, em regime de colaboração, a oferta do atendimento educacional especializado com-
plementar e suplementar aos (às) alunos (as) com deficiência, transtornos  globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 
assegurando a educação  bilíngue para crianças surdas e a transversalidade da educação especial nessa etapa da  educação básica;
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1.19) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência das crianças na Educação Infantil, em especial dos bene-
ficiários de programas de transferência de renda, em colaboração com as famílias e órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à 
infância; 
1.20) realizar, em regime de colaboração, levantamento da demanda manifesta por Educação Infantil em creches e pré-escolas, como forma 
de planejar e verificar o atendimento. 
META 2:
Assegurar que, no mínimo, 95% da população de 6 a 14 anos conclua o Ensino Fundamental em 9 anos, até o último ano de vigência desse 
plano.
Estratégias:
2.1) implementar direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os(as) alunos (as) do Ensino Fundamental, propostos pelo 
Ministério da Educação;
2.2) reestruturar a proposta curricular do município em consonância com a base nacional comum curricular do Ensino Fundamental;
2.3) utilizar, em regime de colaboração, os mecanismos para o acompanhamento individualizado dos alunos (as) do Ensino Fundamental;
2.4) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência e do aproveitamento escolar dos beneficiários de progra-
mas de transferência de renda, bem como das situações de discriminação, preconceitos e violências na escola, visando ao estabelecimento de 
condições adequadas para o sucesso escolar dos (as) alunos (as), em colaboração com as famílias e com órgãos públicos de assistência social, 
saúde e proteção à infância, adolescência e juventude; 
2.5) aprimorar os mecanismos de acompanhamento da frequência dos alunos promovendo a busca ativa de crianças e adolescentes fora da 
escola, em parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude, com intuito de reduzir as 
taxas de evasão e reprovação; 
2.6) desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira articulada, a organização do tempo e das atividades didáticas entre a 
escola e o ambiente comunitário, considerando as especificidades da educação especial, das escolas do campo e das comunidades quilombo-
las;
2.7)disciplinar, no âmbito do Sistema de Ensino, a organização flexível do trabalho  pedagógico, assegurando adequação do calendário escolar 
de acordo com a necessidade e realidade local, a  identidade cultural e as condições climáticas da região; 
2.8) promover a relação das escolas com instituições e movimentos culturais, a fim de garantir  a oferta regular de atividades culturais para a 
livre fruição dos (as) alunos (as) dentro e fora  dos espaços escolares, assegurando ainda que as escolas se tornem polos de criação e difusão 
cultural; 
2.9)incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das atividades escolares dos filhos por meio do estreitamento das 
relações entre as escolas e as famílias; 
2.10)estimular a oferta do Ensino Fundamental, em especial dos anos iniciais, para as populações do campo e quilombolas, nas próprias comu-
nidades; 
2.11)desenvolver formas de intervenção pedagógica como alternativa de oferta do Ensino Fundamental, garantindo a qualidade, para atender 
aos filhos e filhas de profissionais que se dedicam a atividades de caráter itinerante; 
2.12) oferecer atividades extracurriculares de incentivo aos (às) estudantes e de estímulo a habilidades, inclusive mediante certames e concur-
sos nacionais; 
2.13)promover, em regime de colaboração, atividades de desenvolvimento e estímulo a habilidades esportivas nas escolas, interligadas a um 
plano de disseminação do desporto educacional e de desenvolvimento esportivo nacional.
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 plano, a taxa líquida de matrículas no Ensino Médio para 85% (oitenta e cinco por cento). 
Estratégias:
3.1) atender ao programa nacional de renovação do Ensino Médio, a fim de incentivar  práticas pedagógicas com abordagens interdiscipli-
nares estruturadas pela relação entre teoria e prática, por meio de currículos escolares que organizem, de maneira flexível e diversificada,  
conteúdos obrigatórios e eletivos articulados em dimensões como ciência, trabalho, linguagens,  tecnologia, cultura e esporte, garantindo-se, 
em regime de colaboração, a aquisição de equipamentos e laboratórios, a  produção de material didático específico, a formação continuada 
de professores e a articulação  com instituições acadêmicas, esportivas e culturais; 
3.2)  garantir os direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os (as) alunos (as) do Ensino Médio, a serem atingidos nos tem-
pos e etapas de organização deste nível de ensino, com vistas a garantir formação básica comum; 
3.3) adequar a proposta pedagógica de forma a garantir os direitos e objetivos de  aprendizagem e desenvolvimento em consonância com a 
base nacional comum curricular do Ensino Médio; 
3.4) garantir, em regime de colaboração, a fruição de bens e espaços culturais, de forma regular, bem como a ampliação da  prática desportiva, 
integrada ao currículo escolar; 
3.5) aderir aos programas e ações de correção de fluxo do Ensino Fundamental, por  meio do acompanhamento individualizado do (a) aluno 
(a) com rendimento escolar defasado e  pela adoção de práticas como aulas de reforço no turno complementar, estudos de recuperação e 
progressão parcial, de forma a reposicioná-lo no ciclo escolar de maneira compatível com sua idade; 
3.6) expandir matrículas gratuitas de Ensino Médio integrado à educação  profissional, observando-se as peculiaridades das populações do 
campo, das comunidades quilombolas e das pessoas com deficiência; 
3.7) estruturar e fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência  dos e das jovens beneficiários (as) de progra-
mas de transferência de renda, no Ensino Médio,  quanto à frequência, ao aproveitamento escolar e à interação com o coletivo, bem como das  
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situações de discriminação, preconceitos e violências, práticas irregulares de exploração do  trabalho, consumo de drogas, gravidez precoce, 
em colaboração com as famílias e com órgãos  públicos de assistência social, saúde e proteção à adolescência e juventude e Ministério Públi-
co; 
3.8) promover a busca ativa da população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos fora da escola,  em articulação com os serviços de assistência 
social, saúde e proteção à adolescência e à  juventude e Ministério Público; 
3.9) aderir e participar, em regime de colaboração, dos programas de educação e de cultura para a população urbana e do campo, de  jovens, 
na faixa etária de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, e de adultos, com qualificação  social e profissional para aqueles que estejam fora da esco-
la e com defasagem no fluxo escolar; 
3.10) oferecer o Ensino Médio nos turnos diurno e noturno, considerando a  distribuição territorial das escolas de Ensino Médio, de forma a 
atender a toda a demanda, de  acordo com as necessidades específicas dos (as) alunos (as);  
3.11) desenvolver formas alternativas de oferta do Ensino Médio, garantida a qualidade, para  atender aos filhos e filhas de profissionais que se 
dedicam a atividades de caráter itinerante; 
3.12) executar políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito ou quaisquer formas de discriminação, criando rede de proteção 
contra formas associadas de exclusão; 
3.13) estimular a participação dos adolescentes nos cursos das áreas tecnológicas e científicas;
3.14) melhorar o aproveitamento dos alunos do Ensino Médio, de forma a atingir níveis satisfatórios de desempenho definidos e avaliados 
pelos Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e pelos sistemas de avaliação 
que venham a ser implantados no Estado;
3.15) realizar, no prazo de dois anos de vigência deste plano, em regime de colaboração, as adequações de infraestrutura nas escolas de Ensi-
no Médio, compatíveis com as realidades regionais, incluindo:
espaço, iluminação e ventilação dos prédios escolares;
instalações sanitárias e condições para a manutenção da higiene em todos os edifícios escolares;
espaço com infraestrutura física adequada para esporte e recreação; com quadra coberta, vestiário e arquibancada;
espaço adequado para biblioteca;
adaptação dos edifícios escolares para os atendimentos dos alunos com deficiência. 
instalação de laboratórios de ciências da natureza e de informática, aquisição de equipamentos necessários para o funcionamento dos mes-
mos;
atualização e ampliação do acervo das bibliotecas incluindo material bibliográfico de apoio ao professor e aos alunos;
aquisição de equipamento didático-pedagógico de apoio ao trabalho em sala de aula;
adequar espaço para armazenamento da merenda escolar;
ampliar,  em regime de colaboração, os prédios escolares para atender as demandas de Ensino Médio da sede e do campo, bem como espaços 
físicos para reuniões da comunidade escolar e estudantil;
3.16) realizar parcerias como Sistema Municipal de Ensino no que se refere à formação continuada dos profissionais da educação de forma 
integrada para trabalhar a interdisciplinaridade de acordo com o Projeto Político Pedagógico das escolas;
3.17) proceder, anualmente, a uma revisão da organização didático-pedagógica e administrativa do ensino noturno, de forma a adequá-lo às 
necessidades do aluno-trabalhador, sem prejuízo da qualidade do ensino;
3.18) apoiar e fortalecer políticas públicas de formação técnica ou profissionalizante gratuita para atender aos alunos egressos do Ensino 
Médio; 
3.19) atender a totalidade dos egressos do Ensino Fundamental e incluir os alunos com defasagem de idade e os que possuem necessidades 
especiais de aprendizagem, de acordo com as diretrizes específicas para esta modalidade, realizando parcerias com órgãos competentes que 
possam apoiar a escola, no diagnóstico, encaminhamento e orientações educacionais aos alunos com deficiência;
3.20)  readequar anualmente uma revisão didático-pedagógico e administrativa no supletivo regular noturno, de forma a atender às necessi-
dades do aluno trabalhador e com defasagem de idade-série, sem prejuízo da qualidade do ensino.
META 4:
Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilida-
des ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, 
com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou 
conveniados. 
Estratégias:
4.1) informar ao FNDE, para fins do repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação - FUNDEB, as matrículas dos (as) estudantes da educação regular da rede pública que recebam atendimento educacional 
especializado complementar e suplementar, sem prejuízo do cômputo dessas matrículas na educação básica regular, e as matrículas efetiva-
das, conforme o censo escolar mais atualizado, na educação especial oferecida em instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas 
sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público e com atuação exclusiva na modalidade, nos termos da Lei nº  11.494, de 20 de junho de 
2007;
4.2)promover no prazo de vigência deste plano, a universalização do atendimento escolar à demanda manifesta pelas famílias de crianças de 0 
(zero) a 3 (três) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, observado o que dispõe a 
Lei nº 9.394,de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional;
4.3) manter e ampliar programas suplementares que promovam a acessibilidade nas instituições públicas, para garantir o acesso e a perma-
nência dos (as) alunos (as) com deficiência por meio da adequação arquitetônica, da oferta de transporte acessível e da disponibilização de 
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material didático próprio e de recursos de tecnologia assistiva, assegurando, ainda, no contexto escolar, em todas as etapas, níveis e modalida-
des de ensino, a identificação dos (as) alunos (as) com altas habilidades ou superdotação;
4.4) instalar, adaptar e adequar equipamentos e mobiliário, assegurando que a escola que receber o aluno com deficiência tenha o prazo 
máximo de quatro meses para se adaptar;
4.5)estabelecer ações efetivas e apropriadas à implantação da educação especial com a criação de propostas pedagógicas flexíveis e currículo 
adequado às necessidades dos discentes;
4.6)adotar e adequar indicadores de qualidade e política de avaliação e supervisão para o funcionamento de instituições públicas e privadas 
que prestam atendimento a alunos com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento de altas habilidades ou superdotação;
4.7)implantar, ao longo deste plano, salas de recursos multifuncionais e fomentar a formação continuada de professores e professoras para o 
atendimento educacional especializado nas escolas da sede, zona rural e comunidades quilombolas;
4.8)promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos e de ensino superior paracapacitação 
e formação de profissionais para atender à demanda do processo de escolarização dos  (das) estudantes com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, garantindo a oferta de professores (as) do atendimento educacional especializado, 
profissionais de apoio ou auxiliares com formação adequada, tradutores (as) e intérpretes de Libras, assim como os serviços de acessibilidade 
necessários ao pleno acesso, participação e aprendizagem desses estudantes;
4.9) estimular a criação de centros multidisciplinares de apoio, pesquisa e  assessoria, articulados com instituições acadêmicas e integrados 
por profissionais das áreas de saúde, neurologia, fisioterapia, fonoaudiologia, assistência social, pedagogia, psicopedagogia, terapeuta ocupa-
cional e psicologia, para apoiar o trabalho dos (as) professores da  
educação básica com os (as) alunos (as) com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação;
4.10)estruturar as turmas para atender as necessidades especiais dos alunos, inclusive os superdotados, através de professores com formação 
e aptidão adequados, mantendo, quando necessário, um cuidador no estabelecimento de ensino para atendimento de suas necessidades 
pessoais;
4.11) promover a articulação intersetorial entre órgãos e políticas públicas de saúde, assistência social e direitos humanos, em parceria com 
as famílias, com o fim de desenvolver modelos de atendimento voltados à continuidade do atendimento escolar, na educação de jovens e 
adultos, das pessoas com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento com idade superior à faixa etária de escolarização obrigatória, 
de forma a assegurar a atenção integral ao longo da vida; 
4.12)propor, ao Poder Executivo, reformular e adequar a Lei Municipal N°1370/003 “que dispõe sobre as normas municipais relativas aos 
alunos portadores de necessidades especiais”  considerando as discussões realizadas com os vários segmentos da sociedade, coordenado pela 
equipe de inclusão da Secretaria Municipal de Educação; 
4.13) garantir a todos os alunos a aplicação de testes de acuidade visual e auditiva em todas as instituições de educação infantil e do ensino 
fundamental, através do Programa Saúde na Escola (PSE), em parceria com a área da saúde, de forma a detectar problemas e oferecer apoio 
adequado às crianças com deficiência;
4.14)criar parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público para 
aquisição de material didático acessível para todos os alunos com deficiência da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens 
e Adultos, garantindo a capacitação dos profissionais para uso desses materiais;
4.15) sugerir programas destinados à estimulação precoce através de parcerias com as áreas da saúde, assistência social e APAE;
4.16) garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS como primeira língua e na modalidade escrita da língua 
portuguesa como segunda língua, aos alunos surdos e com deficiência auditiva de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, em escolas e classes bilín-
gues e em escolas inclusivas, nos termos do art. 22 do Decreto n° 5626, de 22 de dezembro de 2005, e dos artigos 24 e 30 da Convenção sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como a adoção do sistema Braille de leitura para cegos e surdos; 
4.17) articular as ações de educação especial e estabelecer mecanismos de cooperação com a política de educação para o trabalho, em parce-
ria com organizações governamentais e não governamentais, para o desenvolvimento de programas de qualificação profissional para alunos  
com deficiência, promovendo sua colocação no mercado de trabalho; 
4.18) promover  parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público 
visando a ampliar as condições de apoio ao atendimento escolar integral, das pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimen-
to e altas habilidades ou superdotação matriculadas no Sistema Municipal de Ensino;
4.19) incentivar a inclusão dos cursos de licenciatura e nos demais cursos de formação para profissionais da educação, inclusive em pós-
-graduação, observado o disposto no caput do Art. 207 da Constituição Federal, dos referenciais teóricos, das teorias de aprendizagem e dos 
processos de ensino-aprendizagem relacionados ao atendimento educacional de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvi-
mento e altas habilidades ou superdotação;
4.20)garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão do ensino regular sob alegação de deficiência e promovida a articulação peda-
gógica entre o ensino regular e o atendimento educacional  especializado; 
4.21) promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, 
a fim de favorecer a participação das famílias e da sociedade na construção do sistema educacional inclusivo.
META 5:
Alfabetizar todas as crianças no máximo, até o final do 3º ano do Ensino Fundamental.
Estratégias:
5.1) estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, articulando-os com as estratégias desen-
volvidas na pré-escola, com qualificação e valorização dos (as) professores (as) alfabetizadores e com apoio pedagógico específico, a fim de 
garantir a alfabetização plena de todas as crianças; 



Brumadinho, 17 de abril de 2015 Página 18 de 28Diário Oficial de Brumadinho - Edição 411

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006 e MP 2.200-2/2001. A assinatura digital constitui uma forma de encriptação eletrônica do documento. Os métodos criptográficos adotados pela Prefei-
tura de Brumadinho impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados ou copiados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a 
autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE BRUMADINHO - MG." Para outras informações www.brumadinho.mg.gov.br.

DOM
BRUMAD INHO

5.2) instituir instrumentos de avaliação municipal periódicos e específicos para aferir a alfabetização das crianças, aplicados a cada ano, bem 
como estimular as escolas a criarem os respectivos instrumentos de avaliação e monitoramento, implementando medidas pedagógicas para 
alfabetizar todos os alunos e alunas até o final do terceiro ano do Ensino Fundamental; 
5.3) orientar a utilização dos resultados obtidos nas avaliações internas e externas, para nortear o trabalho de intervenção pedagógica, a fim 
de superar as dificuldades de aprendizagem;
5.4) utilizar tecnologias educacionais para a alfabetização de crianças, preferencialmente, recursos educacionais abertos, assegurando a diver-
sidade de métodos e propostas pedagógicas;
5.5) fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a alfabetização e favore-
çam a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos (as) alunos (as), consideradas as diversas abordagens metodológicas e sua efetividade; 
5.6) apoiar a alfabetização de crianças do campo, quilombolas e de populações itinerantes, com a produção de materiais didáticos específicos, 
e desenvolver instrumentos de acompanhamento que assegurem a identidade cultural das comunidades; 
5.7) promover e estimular a formação inicial e continuada de professores (as) para a alfabetização de crianças, com o conhecimento de novas 
tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras, estimulando a articulação entre programas de pós-graduação stricto sensu e 
ações de formação continuada de professores e cuidadores que atendem os alunos com deficiência;
5.8)apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência, considerando as suas especificidades, inclusive a alfabetização bilíngue de pessoas 
surdas, sem estabelecimento de terminalidade temporal;
5.9) garantir o cumprimento dos direitos de aprendizagem para cada ano do ciclo de alfabetização;
5.10) incentivar e garantir a publicação de trabalhos, pesquisas, análises e descrição de experiências pedagógicas bem sucedidas, de autoria 
dos profissionais da educação básica, criando espaço/ momento de socialização dos mesmos através de concursos e/ou premiações.
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 (as) alunos (as) da educação básica. 
Estratégias:
6.1) promover, com o apoio da União, a oferta de educação básica pública em tempo integral, por meio de atividades de acompanhamento 
pedagógico e multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma que o tempo de permanência dos (as) alunos (as) na escola, ou sob 
sua responsabilidade, passe a ser igual ou superior a 7 (sete) horas diárias durante todo o ano letivo, com a ampliação progressiva da jornada 
de professores em uma única escola; 
6.2) institucionalizar e manter, em regime de colaboração, ampliação e reestruturação das escolas públicas, por meio da instalação de quadras 
poliesportivas, laboratórios, inclusive de informática com internet de alta velocidade, espaços para atividades culturais, bibliotecas, auditórios, 
cozinhas, refeitórios, banheiros e outros equipamentos, bem como da produção de material didático e da formação de recursos humanos para 
a educação em tempo integral, prioritariamente em comunidades pobres ou com crianças em situação de vulnerabilidade social, escolas de 
campo e de quilombolas; 
6.3) fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais e esportivos e com equipamentos públicos, como Esta-
ção Conhecimento, UAITEC, bandas musicais, academias, centros comunitários, bibliotecas, praças, parques, museus, teatros, cinemas, entre 
outros; 
6.4) garantir a educação em tempo integral para pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação na faixa etária de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos, assegurando atendimento educacional especializado complementar e  suple-
mentar ofertado em salas de recursos multifuncionais da própria escola ou em instituições especializadas; 
6.5) adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos na escola, direcionando a expansão da jornada para o efetivo trabalho 
escolar, combinado com atividades recreativas, esportivas e culturais;
6.6) assegurar a alimentação escolar que contemple a necessidade nutricional diária dos estudantes que permanecem na escola em tempo 
integral, conforme legislação específica;
6.7) garantir a discussão do financiamento da educação e organização da escola em tempo integral, imediatamente à aprovação deste PDME, 
com a participação de todos os segmentos da educação e sociedade civil;
6.8) garantir profissionais com formação específica para o atendimento dos alunos da escola em tempo integral nas áreas de formação social e 
pessoal;
6.9) estabelecer rede de discussão com municípios em que são apresentadas experiências de sucesso, visando elaborar o Plano Estratégico de 
Escola de Tempo Integral do município;
6.10) designar um profissional para atuar na Secretaria Municipal de Educação, direcionando estudos de implantação e acompanhamento do 
Plano Estratégico de Escola de Tempo Integral. 
META 7:
Promover a qualidade da educação ofertada na modalidade da educação básica, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo 
a atingir as seguintes metas para o IDEB:

IDEB 2015 2017 2019 2021

Anos iniciais do Ensino Fundamental 6,3 6,5 6,8 7,0

Anos finais do Ensino Fundamental 5,6 5,8 6,1 6,3

Ensino Médio 4,4 4,8 5,0 5,3

Estratégias:
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7.1) estabelecer e implantar, mediante pactuaçãointerfederativa, diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base nacional comum dos 
currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos (as) alunos (as) para cada ano do Ensino Fundamental e Médio, 
respeitada a diversidade regional, estadual e local;
7.2) assegurar que: 
a) no quarto ano de vigência deste PDME, pelo menos 70% (setenta por cento) dos alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio tenham 
alcançado nível suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo e 
50% (cinquenta por cento), pelo menos, o nível desejável;
b) no último ano de vigência deste PDME, todos os estudantes do Ensino Fundamental e do Ensino Médio tenham alcançado nível suficiente 
de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo e 80% (oitenta por cento), pelo 
menos, o nível desejável;
7.3) instituir e manter o Programa de Intervenção Pedagógica por meio de reforço escolar, com profissionais habilitados de forma a garantir a 
superação das dificuldades dos alunos;
7.4) garantir, em regime de colaboração, um conjunto de indicadores de avaliação institucional com base no perfil do alunado e do corpo de 
profissionais da educação, nas condições de infraestrutura das escolas, nos recursos pedagógicos disponíveis, nas características da gestão e 
em outras dimensões relevantes, considerando as especificidades das modalidades de ensino;
7.5) incentivar e promover o processo contínuo de autoavaliação das escolas de educação básica, por meio da constituição de instrumentos 
de avaliação que orientem as dimensões a serem fortalecidas, destacando-se a elaboração de planejamento estratégico, a melhoria contínua 
da qualidade educacional, a formação continuada dos profissionais da educação e o aprimoramento da gestão democrática;
7.6) formalizar e executar os planos de ações articuladas dando cumprimento às metas de qualidade estabelecidas para a educação básica 
pública e às estratégias de apoio técnico e financeiro voltadas à melhoria da gestão educacional, à formação de professores e profissionais de 
serviços e apoio escolar, à ampliação e ao desenvolvimento de recursos pedagógicos e à melhoria e expansão da infraestrutura física da rede 
escolar;
7.7) pactuar com os entes federados a garantia de assistência técnica financeira necessária para o cumprimento das metas intermediárias do 
IDEB;
7.8) considerar os indicadores específicos de avaliação da qualidade da educação especial, bem como da qualidade da educação bilíngue para 
surdos;
7.9)criar políticas no Sistema de Ensino, de forma a buscar atingir as metas do IDEB, diminuindo a diferença entre as escolas com os menores 
índices e a média nacional, garantindo equidade da aprendizagem e reduzindo pela metade, até o último ano de vigência deste plano, as 
diferenças entre as médias das escolas;
7.10) acompanhar e divulgar bienalmente os resultados pedagógicos dos indicadores relativos às escolas, assegurando a contextualização 
desses resultados, com relação a indicadores sociais relevantes, como os de nível socioeconômico das famílias dos alunos, e a transparência e 
o acesso público às informações técnicas de concepção e operação do sistema de avaliação;
7.11) incentivar o desenvolvimento e selecionar tecnologias educacionais para a educação infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, 
estimulando práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem, garantida a diversidade de méto-
dos e propostas pedagógicas, com preferência para softwares livres e recursos educacionais abertos;
7.12) garantir transporte gratuito para todos os estudantes da educação do campo na faixa etária da educação escolar obrigatória e finan-
ciamento compartilhado, com participação da União proporcional às necessidades dos entes federados, visando reduzir a evasão escolar e o 
tempo médio de deslocamento a partir de cada situação local;
7.13) desenvolver estudos para aperfeiçoar o sistema de avaliação da educação básica, buscando a contextualização dos indicadores e levan-
do em consideração os múltiplos fatores que interferem na atuação da escola, em especial as condições socioeconômicas dos estudantes;
7.14) adotar, em regime de colaboração, modelos alternativos de atendimento escolar para a educação do campo, que considerem as especifi-
cidades locais;
7.15)universalizar, até o quinto ano de vigência deste plano, o acesso à rede mundial de computadores em banda larga de alta velocidade e 
triplicar, até o final da década, a relação computador/aluno nas escolas da rede pública de educação básica, promovendo a utilização pedagó-
gica das tecnologias da informação e da comunicação;
7.16)complementar programas e aprofundar ações de atendimento ao aluno, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas 
suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;
7.17) assegurar a todas as escolas públicas de educação básica o acesso a energia elétrica, abastecimento de água, esgotamento sanitário e 
manejo dos resíduos sólidos e garantir o acesso dos alunos a espaços para a prática esportiva, a bens culturais e artísticos, a equipamentos e 
laboratórios de ciências e, em cada edifício escolar, garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência;
7.18)manter, em regime de colaboração, programa nacional de reestruturação e aquisição de equipamentos para todas as escolas públicas;
7.19) prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a utilização pedagógica no ambiente escolar a todas as escolas públicas da 
educação básica, considerando os mecanismos para implementação das condições necessárias para a universalização das bibliotecas nas 
instituições educacionais, com acesso a redes digitais de computadores, inclusive a internet;
7.20) implementar, a partir do 3º ano de vigência deste plano, os parâmetros mínimos de qualidade de serviços da educação básica, a serem 
utilizados como referência para infraestrutura das escolas, recursos pedagógicos, entre outros insumos relevantes, bem como instrumento 
para adoção de medidas para melhoria da qualidade do ensino; 
7.21) informatizar integralmente a gestão das escolas públicas da secretaria de educação, bem como manter programa de formação inicial e 
continuada para os profissionais das escolas e pessoal técnico da secretaria de educação;
7.22)garantir políticas de combate à violência na escola, inclusive pelo desenvolvimento de ações destinadas à capacitação de educadores 
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para detecção dos sinais de suas causas, como a violência doméstica, sexual, entre outras, favorecendo a adoção das providências adequadas 
para promover a construção da cultura de paz e um ambiente escolar dotado de segurança para a comunidade;
7.23)implementar políticas de inclusão e permanência na escola para adolescentes e jovens que se encontram em regime de liberdade assis-
tida e em situação de risco, assegurando os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente de que trata a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990, em parceria e acompanhamento efetivo do Judiciário e Assistência Social;
7.24)garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a história e as culturas afro-brasileira e indígenas e implementar ações educacionais, 
nos termos da Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, e da Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008, assegurando-se a implementação das respec-
tivas Diretrizes Curriculares Nacionais, por meio de ações colaborativas com fóruns de educação para a diversidade étnico-racial, conselhos 
escolares, equipes pedagógicas e a sociedade civil;
7.25)consolidar a educação escolar no campo, populações tradicionais,  populações itinerantes e  comunidades quilombolas, respeitando a 
articulação entre os ambientes escolares e comunitários e garantindo: o desenvolvimento sustentável e preservação da identidade cultural; 
a participação da comunidade na definição do modelo de organização pedagógica e de gestão das instituições, consideradas as práticas 
socioculturais e as formas particulares de organização do tempo; a reestruturação e a aquisição de equipamentos; a oferta de programa para a 
formação inicial e continuada de profissionais da educação; e o atendimento em educação especial;
7.26)desenvolver currículos e propostas pedagógicas específicas para educação escolar das escolas do campo e das comunidades quilombo-
las, incluindo os conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades e considerando o fortalecimento das práticas sociocultu-
rais, produzindo e disponibilizando materiais didáticos específicos, inclusive para os alunos com deficiência;
7.27)mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, articulando a educação formal com experiências de educação popular e cidadã, com os 
propósitos de que a educação seja assumida como responsabilidade de todos e de ampliar o controle social sobre o cumprimento das políti-
cas públicas educacionais;
7.28)promover a articulação dos programas da área da educação, de âmbito local e nacional, com os de outras áreas como saúde, trabalho e 
emprego, assistência social, esporte, cultura, possibilitando a criação de rede de apoio integral às famílias, como condição para a melhoria da 
qualidade educacional;
7.29) articularentre os órgãos responsáveis pelas áreas da saúde e da educação, o atendimento aos estudantes da rede escolar pública de 
educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde;
7.30) estabelecer ações efetivas especificamente voltadas para a promoção, prevenção, atenção e atendimento à saúde e à integridade física, 
mental e emocional dos profissionais da educação, como condição para a melhoria da qualidade educacional;
7.31)utilizar as informações do Sistema Nacional, Estadual e Municipal de Avaliação para orientar políticas públicas e as práticas pedagógicas, 
com fornecimento das informações as escolas e à sociedade;
7.32) realizar a Avaliação Sistêmica da Educação Municipal de Brumadinho (ASEMB) anualmente, implementando, a partir do 3º ano de vigên-
cia desse plano, a inclusão do ensino das ciências  nas avaliações dos anos finais do Ensino Fundamental;
7.33)promover, com especial ênfase, em consonância com as Diretrizes do Plano Nacional do Livro e da Leitura, a ampliação do acervo, a for-
mação de leitores e a capacitação de professores, bibliotecários e agentes da comunidade para atuar como mediadores de leitura, de acordo 
com a especificidade das diferentes etapas do desenvolvimento e da aprendizagem dos educandos;
7.34) instituir, em regime de colaboração, programa de formação de professores e de alunos para promover e consolidar política de Educação 
Patrimonial e preservação da memória local;
7.35) estabelecer políticas de estímulo às escolas que melhorarem o desempenho no IDEB, valorizando o corpo docente, a direção e a comuni-
dade escolar;
7.36) fomentar a inserção das estratégias deste plano, relacionadas aos aspectos pedagógicos, no Projeto político Pedagógico – PPP das uni-
dades escolares;
7.37) elaborar e distribuir às escolas material didático de Geografia e História relacionado ao município de Brumadinho.
META 8:
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, quilombola, mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e 
não negros declarados.  
Estratégias:
8.1) desenvolver programas de correção de fluxo e de acompanhamento pedagógico individualizado, para recuperação e progressão parcial 
priorizando estudantes com rendimento escolar defasado, considerando as especificidades de cada segmento;
8.2) adotar a progressão parcial nas disciplinas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) como estratégia que garanta a continuidade da escolari-
zação após a alfabetização inicial;
8.3) organizar a formação das turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA), possibilitando que sejam subdivididas em grupos de 15 a 18 
anos e outras acima de 19 anos;
8.4) garantir e fortalecer o curso preparatório gratuito para a realização do Exame Supletivo Municipal, corrigindo a defasagem idade-série e 
garantindo a continuidade da escolarização;
8.5) garantir acesso gratuito a certificação da conclusão dos Ensinos Fundamental e Médio;
8.6) incentivar programas e/ou projetos de alfabetização para as populações do campo, quilombolas e mais pobres do município;
8.7) realizar parcerias com a iniciativa privada e organizações sindicais existentes no município objetivando a correção da defasagem idade-
-série e garantindo a continuidade da escolarização;
8.8) realizar parcerias com as Secretarias de Saúde e Assistência Social para o acompanhamento e monitoramento do acesso à escola, dos mo-
tivos de absenteísmo, para a garantia da frequência, estimulando e ampliando o atendimento aos estudantes no Ensino Regular de Suplência;
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8.9) realizar, em parceria com as Secretarias de Saúde e Assistência Social, no início de cada ano o levantamento de demanda dos jovens, adul-
tos e idosos fora da escola e encaminhá-los à Educação de Jovens e Adultos (EJA), ou a curso preparatório para o Exame Supletivo Municipal.
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) até 
2015 e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo 
funcional. 
Estratégias:
9.1) assegurar a oferta gratuita da Educação de Jovens e Adultos (EJA) a todos os que não tiveram acesso à educação na idade própria, garan-
tindo a continuidade dessa escolarização;
9.2) realizar diagnóstico dos jovens e adultos com Ensino Fundamental e Médio incompletos, para identificar a demanda ativa por vagas na 
Educação de Jovens e Adultos (EJA);
9.3) realizar o Exame Supletivo Municipal gratuito que permite certificar jovens e adultos acima de 15 anos de idade que não tiveram acesso 
à educação específica na idade própria;
9.4) fortalecer em parceria com a Secretaria de Saúde, ações de atendimento ao estudante da Educação de Jovens e Adultos (EJA),  por meio 
de programas suplementares de transporte, alimentação e saúde, inclusive atendimento oftalmológico e fornecimento gratuito de óculos;
9.5) assegurar a oferta de EJA, nas etapas de Ensino Fundamental e Médio, às pessoas privadas de liberdade em todos os estabelecimentos 
penais, garantindo formação específica das professoras e professores e implementar as Diretrizes Nacionais, em regime de colaboração;
9.6) apoiar técnica e financeiramente, em regime de colaboração, projetos inovadores na Educação de Jovens e Adultos (EJA), que visem ao 
desenvolvimento de modelos adequados às necessidades específicas desses alunos, promovendo feiras, oficinas e encontros regionais a fim 
de valorizar os saberes e habilidades dos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), com o objetivo de diminuir o analfabetismo funcional;
9.7) estabelecer mecanismos e incentivos que integrem os segmentos empregadores (públicos e privados) e instituições de ensino, para 
promover a compatibilização da jornada de trabalho dos empregados e empregadas com a oferta das ações de Educação de Jovens e Adultos 
(EJA);
9.8) implementar e participar de programas de capacitação tecnológica da população de EJA, direcionados para os segmentos com baixos 
níveis de escolarização formal e alunos com deficiência, por meio de parcerias com a UAITEC, instituições de ensino superior, cooperativas, 
associações e projetos de extensão desenvolvidas em centros vocacionais tecnológicos, com tecnologias assistivas que favoreçam a efetiva 
inclusão social e produtiva dessa população;
9.9) realizar parcerias com as Secretarias de Cultura e Esportes para garantir nas políticas públicas de EJA, as necessidades dos idosos, com 
vistas à promoção de políticas de erradicação do analfabetismo, ao acesso a tecnologias educacionais e atividades recreativas, culturais e 
esportivas, à implementação de programas de valorização e compartilhamento dos conhecimentos e experiências dos idosos e à inclusão dos 
temas do envelhecimento e da velhice nas escolas;
9.10)realizar chamadas públicas regulares para Educação de Jovens e Adultos (EJA), promovendo busca ativa de jovens e idosos que não con-
cluíram a escolarização em idade regular, em regime de colaboração entre os entes federados e em parceria com organizações da sociedade 
civil.
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.
Estratégias:
10.1) manter e ampliar parcerias com entes federados para instalação de IEF  e realizar parcerias através da UAITEC e instituições superiores 
públicas e privadas para a realização de cursos profissionalizantes presenciais e a distância para alunos da EJA, considerando as especificida-
des do público atendido (população itinerante, urbana, do campo, comunidades quilombolas e mais pobres);
10.2 ) ampliar as oportunidades profissionais dos jovens e adultos com deficiência e baixo nível de escolaridade possibilitando o acesso à 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) articulada à educação profissional;
10.3) estruturar e adquirir equipamentos voltados à expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas que atuam na Educação de Jo-
vens e Adultos (EJA) integrada à educação profissional, garantindo acessibilidade à pessoa com deficiência;
10.4) estimular a diversificação do currículo, a reorganização do tempo e do espaço pedagógico, ao uso de novos instrumentos de avaliação 
da Educação de Jovens e Adultos (EJA), estabelecendo inter-relações entre teoria e prática, entre formação básica e preparação para o mundo 
do trabalho;
10.5) garantir, em regime de colaboração, a formação continuada de docentes e demais funcionários que atuam na Educação de Jovens e 
Adultos (EJA), articulada à educação profissional e material didático pedagógico, merenda e transporte escolar, sempre que necessário;
10.6) institucionalizar em parceria com as Secretarias de Saúde e Assistência Social, programas municipais de assistência social e de apoio 
psicopedagógico que contribuam para permanência, aprendizagem e conclusão com êxito da Educação de Jovens e Adultos (EJA);
10.7) apoiar técnica e financeiramente a implementação da EJA no sistema penitenciário, garantindo formação especifica aos professores e 
professoras, se houver demanda, em parcerias com instituições privadas, sindicais ou não governamentais; 
10.8) incentivar ações e atitudes afirmativas em parceria com a Secretaria de Cultura e com a iniciativa privada priorizando alunos mais pobres 
da EJA e quilombolas, de forma a incentivar a frequência, conclusão, continuação dos estudos e o empoderamento;
10.9) incentivar a oferta pública de formação inicial e continuada para trabalhadoras e trabalhadores articulada à Educação de Jovens e Adul-
tos (EJA), em regime de colaboração e com apoio de entidades privadas e formação profissional vinculadas ao sistema sindical e de entidades 
sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência, com atuação exclusiva na modalidade.
META 11:
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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.
Estratégias:
11.1)implementar a realização de pesquisa estatística a partir do primeiro ano de vigência desse plano, para estabelecer demandas profissio-
nais com garantia de atualização bienal dos dados, visando a adequação entre a oferta e procura de mão de obra;
11.2)criar, em 2015, Comissão de Educação Profissional, Tecnológica, EAD e Ensino Superior, composta por representantes das organizações 
privadas e públicas, para análise de dados,  definição de estratégias , estabelecimento de parcerias, referendadas em pesquisa realizada;
11.3)elaborar e aprovar, no segundo ano de vigência deste plano, Plano de Gestão Profissional/Tecnológica/EaD/Ensino Superior e Projetos de 
Educação Profissional, Tecnológica e EaD,  sustentado pelo levantamento estatístico realizado e pelas definições da Comissão;
11.4) estruturar sistema municipal de informação profissional, articulando a oferta de formação das instituições especializadas em educação 
profissional aos dados do mercado de trabalho e a consultas promovidas em entidades empresariais e de trabalhadores;
11.5) criar, garantir e implementar um Banco de Dados que será atualizado diariamente por profissional da área de Tecnologia em Informática, 
integrando dados do SINE e Recursos Humanos das Empresas locais;
11.6) implantar em regime de colaboração a Superintendência de Programas e Projetos de Educação Tecnológica, Educação Profissional, EaD e 
Ensino Superior Municipal, na vigência deste plano, considerando LDO e demais leis específicas;
11.7) garantir a adequação do PCCV e Estatuto do Magistério às demandas profissionais específicas desta Meta;
11.8) a partir das demandas apuradas, fomentar a participação do terceiro setor em Editais Públicos específicos para a oferta dos cursos de 
curta duração demandados e especificidades inerentes a Educação Tecnológica, Educação Profissional e Educação Superior, a partir de 2015, 
considerando o Novo Marco Regulatório e a Lei de Tipificação Nacional;
11.9) fomentar o Programa Brasil Profissionalizado, ampliando a oferta e o fortalecimento da educação profissional e tecnológica integrada ao 
Ensino Médio nas redes estadual e municipal, em Parceria com o Governo Federal, conforme legislação específica;
11.10) fomentar e pactuar a Rede e-TecBrasil, em que são oferecidos cursos técnicos e de formação inicial e continuada ou de qualificação 
profissional, na modalidade à distância, através das instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica; as unidades 
de ensino dos serviços nacionais de aprendizagem (SENAI, SENAC, SENAR E SENAT); e instituições de educação profissional vinculadas aos 
sistemas estaduais de ensino, conforme legislação específica;
11.11) fomentar a efetivação da proposta do FIES Técnico e Empresa, com objetivo de financiar cursos técnicos e cursos de formação inicial e 
continuada ou de qualificação profissional para estudantes e trabalhadores em escolas técnicas privadas e nos serviços nacionais de aprendi-
zagem – SENAI, SENAC, SENAT e SENAR; expandindo para o FIES empresa em que serão financiados cursos de formação inicial e continuada, 
inclusive no local de trabalho;
11.12) estabelecer convênio com a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica do Estado de Minas Gerais, oferecendo 
cursos de formação inicial e continuada, técnicos, superiores de tecnologia, licenciaturas e programas de pós-graduação;
11.13) estimular a criação de parcerias para a expansão do estágio na educação profissional técnica de nível médio, preservando-se seu cará-
ter pedagógico integrado ao itinerário formativo do aluno, visando à formação de qualificações próprias da atividades profissional, à contex-
tualização curricular e ao desenvolvimento da juventude.
11.14) garantir a certificação de cursos oferecidos através de convênios, pela Secretaria de Educação, juntamente com a instituição convenia-
da;
11.15) iniciar e ampliar a oferta de matrículas gratuitas de educação profissional técnica de nível médio e qualificação profissional pelas 
entidades privadas de formação profissional vinculadas ao sistema sindical e entidades sem fins lucrativos de atendimento a pessoas com de-
ficiência, com atuação exclusiva na modalidade, devidamente habilitadas por legislações específicas e contempladas através de Edital Público;
11.16) Elaborar Edital Público para atender a estratégia anterior, considerando a legislação específica da tipificação nacional e novo marco 
regulatório;
11.17) Fomentar a elaboração de Regimento/Normas Técnicas das instituições sem fins lucrativos para composição da documentação a ser 
apresentada em Edital Público;
11.18) Proporcionar aos profissionais da rede pública municipal, a oportunidade de ofertar cursos de formação continuada, através da apre-
sentação de projeto especificado em edital;
11.19) Avaliar projetos de formação em educação continuada apresentados pelos interessados, aprová-los e publicar no DOM os resultados, 
conforme período de inscrição definido;
11.20) institucionalizar sistema de avaliação bienal da qualidade da educação profissional técnica de nível médio das redes escolares públicas 
e privadas, através da Comissão de Educação Profissional, Tecnológica, EaD e Ensino Superior;
11.21) expandir o atendimento do Ensino Médio gratuito, integrado à formação profissional para as populações do campo e para as comuni-
dades quilombolas, de acordo com interesses e necessidades;
11.22) expandir o atendimento do Ensino Superior, pós-graduação stricto e latu sensu, PRONATEC e programas consolidados pelo MEC, atra-
vés da UAITEC/UAB, credenciada como polo de Educação Superior, no ano de 2014, assim como em Instituições Privadas;
11.23) elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos técnicos de nível médio na Rede Federal de Educação Profissional, Científica 
e Tecnológica para 90% (noventa por cento) e elevar, nos cursos presenciais, a relação de alunos(as) por professor para 20 (vinte), conforme 
parcerias/convênios firmados;
11.24) expandir a oferta de educação profissional técnica de nível médio, graduação e pós-graduação para as pessoas com deficiência, trans-
tornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação;
11.25) elevar gradualmente o investimento em programas de assistência estudantil e mecanismos de mobilidade acadêmica, visando a garan-
tir as condições necessárias à permanência dos(as) estudantes e à conclusão dos cursos técnicos de nível médio, graduação e pós-graduação 
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presencial e à distância;
11.26) reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais no acesso e permanência na educação profissional técnica de nível médio, inclusive 
mediante a adoção de políticas afirmativas, na forma da lei;
11.27) garantir a oferta de Educação Profissional específica e permanente, integrada ou concomitante ao Ensino Regular para alunos do Ensi-
no Médio;
11.28) estabelecer parcerias com Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado de Minas Gerais, de acordo com o programa UAITEC/UAB 
para a oferta de cursos técnicos, de graduação e pós-graduação stricto e lato sensu, semipresencial e à distância, pactuando com o FORPROF; 
11.29) credenciar instituição pública de educação municipal como demandante/ofertante do PRONATEC, especialmente no que se refere a 
cursos FIC; podendo ocorrer extensão gradativa para cursos Técnicos, resguardando na Comissão de Educação Profissional, Tecnológica, EaD e 
Ensino Superior, critérios democráticos que garantam a oferta em instituições privadas;
11.30) criar o Circuito de Educação Profissional, Tecnológica e EaD envolvendo os municípios adjacentes, sendo Brumadinho o município Polo, 
promovendo fóruns, reuniões, seminários visando o fortalecimento da educação técnica, superior e tecnológica da redondeza;
11.31) estabelecer convênios, junto às escolas agrotécnicas, e em colaboração com o Ministério da Agricultura, para implantação de cursos 
básicos para agricultores, voltados para a melhoria do nível técnico das práticas agrícolas, preservação ambiental, mineração e mercado de 
trabalho da região, dentro da perspectiva do desenvolvimento sustentável, com vistas a instituição de Escola Técnica;
11.32) fomentar, em regime de colaboração, a formação profissional continuada da rede pública de educação, através da descentralização das 
políticas de formação, definindo período anual de inscrição dos projetos que deverão ser analisados por Comissão convocada pela Superin-
tendência  de Educação Tecnológica, Educação Profissional, EaD e Ensino Superior;
11.33) intervir junto as empresas de médio e grande porte instaladas no município de Brumadinho, de modo a garantir uma cota destinada ao 
estágio supervisionado obrigatório aos alunos do município que cursam o técnico e a graduação, nas respectivas áreas;
11.34) formatar cursos adequados à necessidade de readaptação profissional de acordo com laudo médico, considerando habilidades;
11.35) avaliar a oferta de cursos a serem implantados, em parceria com o município, de modo a cumprir as normas técnicas, organizacionais e 
de qualidade, criadas pela comissão.
META 12:
Elevar por meio das instituições credenciadas 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) das novas matrículas, no segmento público.
Estratégias:
12.1) otimizar a capacidade instalada da estrutura física e de recursos humanos das instituições públicas de educação superior, mediante 
ações planejadas e coordenadas, de forma a ampliar e interiorizar o acesso à graduação; 
12.2) ampliar a oferta de vagas, por meio da expansão e interiorização da rede federal de educação superior, da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica e do sistema Universidade Aberta do Brasil, considerando a densidade populacional, a oferta de vagas 
públicas em relação à população na idade de referência e observadas as características regionais das micro e mesorregiões definidas pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, uniformizando a expansão no território nacional; 
12.3) fomentar a oferta de educação superior pública e gratuita prioritariamente para a formação de professores e professoras para a educa-
ção básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, bem como para atender ao déficit de profissionais em áreas específicas;
12.4)aderir as políticas de inclusão e de assistência estudantil dirigidas aos (às) estudantes de instituições públicas, bolsistas de instituições pri-
vadas de educação superior e beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, de que trata a Lei no 10.260, de 12 de julho de 2001, 
na educação superior, de modo a reduzir as desigualdades étnico-raciais e ampliar as taxas de acesso e permanência na educação superior de 
estudantes egressos da escola pública, afrodescendentes e indígenas e de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimen-
to e altas habilidades ou superdotação, de forma a apoiar seu sucesso acadêmico; 
12.5) assegurar, no mínimo, 10% (dez por cento) do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de 
extensão universitária, orientando sua ação, prioritariamente, para áreas de grande pertinência social;
12.6)ampliara oferta de estágio como parte da formação na educação superior;  
12.7) ampliar a participação proporcional de grupos historicamente desfavorecidos na educação superior, inclusive mediante a adoção de 
políticas afirmativas, na forma da lei; 
12.8)realizar levantamento, bienalmente, para identificar o quantitativo de alunos concluintes do ensino médio que ingressarão no ensino 
superior, no  intuito de nortear políticas públicas que favoreçam o acesso a educação superior;
12.9) estimular o intercâmbio entre as escolas do ensino médio e as instituições de Ensino Superior Federal, Estadual e local no intuito de 
conhecer perfil dos cursos e propostas pedagógicas das instituições;
12.10) promover curso preparatório gratuito para o ENEM, em parceria com as instituições de ensino superior;
12.11)assegurar condições de acessibilidade nas instituições de educação superior, na forma da legislação; 
12.12)fomentar estudos e pesquisas que analisem a necessidade de articulação entre formação, currículo, pesquisa e mundo do trabalho, 
considerando as necessidades econômicas, sociais e culturais do País;
12.13) aderir programas e ações de incentivo à mobilidade estudantil e docente em cursos de graduação e pós-graduação, em âmbito nacio-
nal e internacional, tendo em vista o enriquecimento da formação de nível superior;
12.14)expandir atendimento específico a populações do campo e comunidades quilombolas, em relação a acesso, permanência, conclusão e 
formação de profissionais para atuação nessas populações;
12.15) mapear a demanda e fomentar a oferta de formação de pessoal de nível superior, nos cursos de licenciatura para a melhoria da qualida-
de da educação básica; 
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12.16) aderir ao programa de composição de acervo digital de referências bibliográficas e audiovisuais para os cursos de graduação, assegura-
da a acessibilidade às pessoas com deficiência; 
12.17) incentivar os alunos a participarem de processos seletivos nacionais para acesso à Educação Superior como forma de reduzir os exames 
vestibulares tradicionais;
12.18)criar mecanismos para ocupar as vagas ociosas em cada período letivo na educação superior pública; 
12.19) aderir ao programa de reestruturação que considere a contribuição para a ampliação de vagas, a capacidade fiscal e as necessidades do 
Sistema Municipal de Ensino na oferta e qualidade da educação básica;
12.20) aderir em regime de colaboração, por meio das instituições credenciadas, e em regime de colaboração com o Estado e com a União, os 
benefícios destinados à concessão de financiamento a estudantes regularmente matriculados em cursos superiores presenciais ou a distância, 
com avaliação positiva, de acordo com regulamentação própria;
12.21)estimular o fortalecimento das redes físicas de laboratórios multifuncionais das IES e ICTs nas áreas estratégicas definidas pela política e 
estratégias nacionais de ciência, tecnologia e inovação;
12.22)ampliar o acervo da Biblioteca Pública Municipal de forma a atender as demandas do discente do ensino superior.
META 13:
Assegurar, em regime de colaboração, que todos os professores e as professoras da educação básica possuam formação específica de nível 
superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam.
Estratégias:
13.1) realizar diagnóstico das necessidades de formação de profissionais da educação básica sem formação específica de nível superior na 
área de conhecimento que atuam;
13.2) aderir aos programas de formação específica de nível superior disponibilizados, em regime de colaboração, a fim de aprimorar a forma-
ção de profissionais para atuar no magistério da educação básica;
13.3)acompanhar e divulgar o cumprimento da Lei no 10.861, de 14 de abril de 2004, que visa consolidar o financiamento estudantil a estu-
dantes matriculados em cursos de licenciatura com avaliação positiva pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, 
inclusive da amortização do saldo devedor pela docência efetiva na rede pública de educação básica;
13.4) acompanhar, incentivar e divulgar matrículas em cursos de formação inicial e continuada de profissionais da educação disponibilizados 
pelo Estado e União;
13.5)garantir a participação e implementação deprogramas específicos para formação de profissionais da educação para as escolas do campo 
e de comunidades quilombolas e para a educação especial;
13.6)garantir a participação dos profissionais da educação em cursos e programas especiais, ofertados pelos entes federados, para assegurar 
formação específica na educação superior, nas respectivas áreas de atuação, aos docentes com formação de nível médio na modalidade nor-
mal, não licenciados ou licenciados em área diversa da de atuação docente, em efetivo exercício;
13.7)divulgar e incentivar a participação dos profissionais da educação em cursos técnicos de nível médio e tecnológicos de nível superior 
destinados à formação, nas respectivas áreas de atuação, dos (as) profissionais da educação de outros segmentos que não os do magistério;
13.8)acompanhar a implantação dapolítica nacional de formação continuada para os (as) profissionais da educação de outros segmentos que 
não os do magistério e incentivar a participação desses profissionais nas formações disponibilizadas;
13.9)incentivar a participação no programa de concessão de bolsas de estudos da União para que os professores de idiomas das escolas públi-
cas de educação básica realizem estudos de imersão e aperfeiçoamento nos países que tenham como idioma nativo as línguas que lecionem;
13.10) incentivar a participação em cursos de Educação Profissional, nas redes Federal e Estadual, voltados à complementação e certificação 
didático-pedagógica de profissionais experientes.
META 14:
Garantir, em regime de colaboração, a formação, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da educação básica, 
até o último ano de vigência deste plano, e assegurar a todos os profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atua-
ção, considerando as necessidades, demandas e contextualizações do Sistema de Ensino.
Estratégias:
14.1) incentivar a participação dos profissionais da educação nas formações ofertadas pelas instituições públicas de Educação Superior, de 
forma articulada às políticas de formação do Município;
14.2) acompanhar, divulgar e implementar a política nacional de formação de professores e professoras da educação básica;
14.3) realizar em parceria, formação específica para o trabalho pedagógico com as obras e materiais produzidos em Libras e em Braille do 
programa de composição de acervo de obras didáticas, paradidáticas, de literatura e de dicionários, e programa específico de acesso a bens 
culturais, a serem disponibilizados para os professores da rede pública de educação básica, favorecendo a construção do conhecimento e a 
valorização da cultura da investigação;
14.4) estimular o uso de materiais didáticos e pedagógicos suplementares,  disponibilizados pelo Ministério da Educação em portal eletrônico, 
para subsidiar a atuação dos professores e das professoras da educação básica; 
14.5) divulgar amplamente a oferta de bolsas de estudo para pós-graduação dos professores e das professoras e demais profissionais da edu-
cação básica disponibilizados pelo Estado e União;
14.6) fortalecer a formação dos professores e das professoras das escolas públicas de educação básica, por meio da adesão das ações do Plano 
Nacional do Livro e Leitura e do programa nacional de disponibilização de recursos para acesso a bens culturais pelo magistério público;
14.7) manter e fortalecer o Espaço de Formação de Educadores para oferta de cursos de formação continuada para profissionais da educação 
do Sistema Municipal de Ensino, buscando parcerias com entidades públicas, privadas e do terceiro setor;
14.8) promover a articulação entre pós-graduação, núcleos de pesquisa e cursos de formação profissional para os profissionais da educação de 
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forma a garantir a elaboração de propostas pedagógicas capazes de incorporar os avanços de pesquisa ligadas ao processo de alfabetização 
ampliando aos anos finais do Ensino Fundamental;
14.9) revisar e adequar a lei 1.579/06, para atender as necessidades dos profissionais da educação no que tange o direito a progressão na 
carreira por participação em cursos de formação possibilitando a todos a igualdade de condições; garantindo a ampla participação de todos 
os profissionais da educação e do sindicato da classe, nessa revisão;
14.10)garantir no plano de Carreira dos Profissionais da Educação do Sistema Municipal de Ensino, licenças remuneradas e incentivos para 
qualificação profissional, inclusive em nível de pós-graduação stricto sensu, oferecendo maior percentual de gratificação na progressão verti-
cal de 25% para mestrado e 40% para doutorado;
14.11)buscar parcerias com as instituições de ensino, pesquisa e extensão para a realização de pesquisa com foco em desenvolvimento e 
estímulo a inovação;
14.12)divulgar o financiamento estudantil por meio do Fies à pós-graduação stricto sensu; 
14.13) estimular ações para reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais e para favorecer o acesso das populações do campo e das 
comunidades quilombolas a programas de mestrado e doutorado; 
14.14) Divulgar a oferta de programas de pós-graduação stricto sensu nos campi novos abertos em decorrência dos programas de expansão e 
interiorização das instituições superiores públicas, assegurada acessibilidade às pessoas com deficiência;
14.15)estimular a participação das mulheres nos cursos de pós-graduação stricto sensu, em particular aqueles ligados às áreas de Engenharia, 
Matemática, Física, Química, Informática e outros no campo das ciências; 
14.16) estimular a pesquisa aplicada, no âmbito das IES e das ICTs, de modo a incrementar a inovação e a produção e registro de paten-
tes. 
META 15:
Valorizar os profissionais do magistério da educação básica assegurando a existência de Planos de Carreira dos Profissionais da Educação Bási-
ca garantindo que a remuneração inicial do professor não seja inferior ao Piso Salarial Nacional, independente da carga horária vigente.
Estratégias:
15.1)acompanhar e divulgar as ações do Fórum Nacional de Educação constituído por representação da União, dos Estados, do Distrito Fede-
ral, dos Municípios e dos trabalhadores da educação;
15.2) acompanhar e divulgar a evolução salarial por meio de indicadores da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, periodica-
mente divulgados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, DIEESE e outros institutos de pesquisa e controle;
15.3) atualizar, sempre que necessário, o Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Sistema Municipal de Ensino de acordo 
com as diretrizes definidas na base nacional comum de valorização dos profissionais da educação, com implantação gradual do cumprimento 
da jornada de trabalho em um único estabelecimento escolar, instituindo uma comissão para essa finalidade, garantindo a ampla participação 
de todos os  profissionais  da educação por segmentos e do sindicato da classe;
15.4)estruturar o quadro funcional do Sistema Municipal de Ensino de modo que, até o início do quarto  ano de vigência deste plano, 90% 
(noventa por cento), no mínimo, dos respectivos profissionais do magistério e dos profissionais da educação não docentes sejam ocupantes 
de cargos de provimento efetivo e estejam em exercício nas redes escolares a que se encontrem vinculados;
15.5)assegurar a realização periódicade concurso público para provimento de vagas e garantir o acompanhamento de representantes do 
Conselho Municipal de Educação, Fórum Municipal de Educação e Sindicato da categoria na elaboração do edital;
15.6)regulamentar a estruturação do quadro funcional das instituições de ensino, considerando o quantitativo de alunos para determinar 
quantidade de funcionários, de acordo com a lei 39/2004;
15.7) garantir o acompanhamento dos profissionais iniciantes, supervisionados por equipe de profissionais experientes, a fim de fundamentar, 
com base em avaliação documentada, a decisão pela efetivação após o estágio probatório e oferecer, durante esse período, curso de aprofun-
damento de estudos na área de atuação do professor, com destaque para os conteúdos a serem ensinados e as metodologias de ensino de 
cada disciplina;
15.8) aderir e realizar a Prova Nacional disponibilizada pelo Ministério da Educação, para a realização de concursos públicos de admissão de 
profissionais do magistério da educação;
15.9) participar, em regime de colaboração, do censo dos (as) profissionais da educação básica de outros segmentos que não os do magistério;
15.10) considerar as especificidades socioculturais das escolas do campo e das comunidades quilombolas no provimento de cargos efetivos 
para essas escolas;
15.11)instituir uma comissão permanente composta por representantes dos profissionais da educação do Sistema Municipal de Ensino, sindi-
catos, conselhos e instituições relacionadas a educação para subsidiar os órgãos competentes na reestruturação e implementação do Plano de 
Carreira;
15.12) Garantir o efetivo cumprimento da Lei  municipal específica que regulamenta a situação dos profissionais da educação do Sistema 
Municipal de Ensino com  laudos médicos, sujeito à readaptação funcional;
15.13) garantir o cumprimento da Lei 11.738/2008, que no art. 2º determina que  1/3 da carga horária dos professores seja destinada à prepa-
ração de aulas e às demais atividades fora da sala;
15.14) assegurar, na forma da lei, recursos financeiros para a valorização dos profissionais da educação da rede pública;
15.15) incorporar as gratificações previstas na lei 1.579/06 ao salário base, no ato da aposentadoria;
15.16)garantir no prazo de vigência deste plano que a remuneração inicial do professor não seja inferior ao Piso Salarial Nacional, proporcional 
a carga horária, com progressiva valorização no PCCV.
META 16:
Garantir condições para efetivação da gestão democrática da educação até 2016, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à 
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consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, com recursos e apoio técnico da União para tanto.
Estratégias: 
16.1) regulamentar a nomeação de gestores de escola por consulta pública, considerando critérios técnicos de mérito e desempenho, bem 
como a participação da comunidade escolar respeitando-se a legislação nacional;
16.2) ampliar e aderir aos programas de apoio à formação de conselheiros dos conselhos municipais, conselho de acompanhamento e con-
trole social do FUNDEB, de alimentação escolar, Conselhos Escolares e demais conselhos de acompanhamento das políticas públicas, com 
recursos da União, do Estado e do município, visando garantir a esses conselhos espaço físico adequado, equipamentos, e meios de transporte 
para visitas à rede escolar, com vistas ao bom desempenho de suas funções;
16.3) incentivar e apoiar a constituição de fóruns permanentes de educação e da Comissão de Acompanhamento do Plano Decenal Municipal 
de Educação - PDME no intuito de coordenar as conferências municipais e participar das conferências nacional e estadual, bem como efetuar 
o acompanhamento da execução do PDME,e ampla divulgação  do andamento  das estratégias  e metas em sites oficiais e ou visitas institucio-
nais;
16.4) viabilizar a constituição e fortalecimento de grêmios estudantis e associação de pais, assegurando-lhes espaços adequados e condições 
de funcionamento nas escolas, fomentando a sua articulação com os conselhos escolares, por meio de suas respectivas  representações;
16.5) assegurar a constituição e o fortalecimento dos Conselhos Escolares e Conselhos Municipais de Educação, como instrumento de partici-
pação, fiscalização na gestão escolar e educacional, inclusive por meio de formação de conselheiros, assegurando-se condições de funciona-
mentos autônomo;
16.6) promover formação de membros dos Conselhos Escolares a cada início de mandato do mesmo, criando um cronograma único de elei-
ções do Conselho Escolar para todas as instituições de ensino vinculadas ao Sistema Municipal de Ensino, viabilizando assim, os processos de 
formação dos conselheiros; 
16.7) estimular a participação e a consulta de profissionais da educação, alunos e seus familiares na formulação dos projetos político-pedagó-
gicos, currículos escolares, planos de gestão escolar e regimentos escolares, assegurando a participação dos pais na avaliação dos funcioná-
rios,   docentes e gestores escolares de acordo com critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Educação;
16.8) favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira nos estabelecimentos de ensino;
16.9) apoiar tecnicamente as escolas na elaboração e execução de sua proposta pedagógica, contando com as equipes técnicas da Secretaria 
Municipal de Educação;
16.10) elaborar uma legislação municipal específica para apoiar financeiramente a gestão das escolas mediante transferência direta de 
recursos financeiros aos caixas escolares municipais, garantindo a participação da comunidade escolar no planejamento e na aplicação dos 
recursos, visando à ampliação da transparência e o efetivo desenvolvimento da gestão democrática, mediante a previsão no LOA;
16.11) proporcionar e aderir a programas de formação continuada para gestores e secretários escolares em parceria com o Estado e a União 
visando a melhoria da educação;
16.12) assegurar que todos os gestores escolares possuam formação específica em nível superior na área educacional e que participem de 
formação continuada promovidos pelo Município, Estado e União de forma a garantir melhor qualificação dos mesmos;
16.13)cumprir a Lei 13019/2014 que estabelece um novo regime jurídico das parcerias voluntárias entre administração pública e as organiza-
ções da sociedade civil – OSCs, por meio dos termos de fomento e de colaboração;
16.14)capacitar os integrantes dos Conselhos Municipais da Educação no que se reflete a Lei 13019/2014.
META 17:
Ampliar gradativamente o investimento público em educação pública de forma a aumentar o patamar mínimo de 25% para 35% até o final do 
decênio.
Estratégias:
17.1)garantir fontes de financiamento permanentes e sustentáveis para todos os níveis, etapas e modalidades da educação básica, obser-
vando-se as políticas de colaboração entre os entes federados, em especial as decorrentes do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias e do § 1º do art. 75 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que tratam da capacidade de atendimento e do esforço fiscal de 
cada ente federado, com vistas a atender suas demandas educacionais à luz do padrão de qualidade nacional;
17.2)cooperar, com a União e o Estado, no aperfeiçoamento e ampliação dos mecanismos de acompanhamento da arrecadação da contribui-
ção social do salário-educação;
17.3) fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos termos do parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 
4 de maio de 2000, a transparência e o controle social na utilização dos recursos públicos aplicados em educação, especialmente a realização 
de audiências públicas, a criação de portais eletrônicos de transparência e a capacitação dos membros de conselhos de acompanhamento e 
controle social do FUNDEB, com a colaboração entre o Ministério da Educação, as Secretarias de Educação dos Estados e dos Municípios e os 
Tribunais de Contas da União, dos Estados e dos Municípios;
17.4) desenvolver, por meio das Secretarias Municipais da Fazenda, Educação e Planejamento, estudos e acompanhamento regular dos inves-
timentos e custos por aluno da educação básica, em todas as suas etapas e modalidades;
17.5)adotar, após formulação pelo MEC, o Custo Aluno Qualidade(CAQ) como indicador prioritário para o financiamento de todas as etapas e 
modalidades da educação básica;
17.6)buscar, junto à União, a complementação dos recursos financeiros caso o município, comprovadamente, não atingir o valor do Custo 
Aluno Qualidade Inicial (CAQi) e posteriormente do Custo Aluno Qualidade(CAQ);
17.7)garantir a aplicação dos recursos destinados à manutenção, reforma e construção de escolas com infraestrutura adequada às etapas e 
modalidades de ensino;
17.8)garantir a aplicação dos recursos financeiros que devem ser destinados à melhoria da qualidade e gratuidade do ensino, na formação e 
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valorização do profissional da educação, na organização escolar da escola pública;
17.9)estabelecer, garantir e efetivar a articulação entre as metas deste Plano e demais instrumentos orçamentários da União, do Estado e do 
Município com os respectivos PPAs, LDOs e LOAs, em todos as etapas e modalidades de ensino;
17.10)acompanhar a elaboração da Lei de Responsabilidade Educacional, a ser amplamente divulgada e discutida com os setores da socieda-
de, com os gestores da educação e com a comunidade educacional, sendo agente de implementação; 
17.11)definir critérios para distribuição dos recursos adicionais do município e da União dirigidos à educação ao longo do decênio, que consi-
derem a equalização das oportunidades educacionais, a vulnerabilidade socioeconômica e o compromisso técnico e de gestão do sistema de 
ensino;
17.12)apoiar e defender a prorrogação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação, com aperfeiçoamento que aprofundem o regime de colaboração e a participação financeira da União para garantir a equalização 
de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino, nos termos do Art. 211, da Constituição Federal;
17.13) instituir o Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação como instrumento de captação e aplicação de recursos para o financia-
mento das ações na área da educação, mediante a garantia de transferência de recursos financeiros municipais para o desenvolvimento de 
projetos e atividades pedagógicas.

LEI COMPLEMENTAR Nº 91 DE 17 DE ABRIL DE 2015
“Dispõe sobre o Programa de Concessão e Anistia – PCA, e dá outras providências.”
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - O Programa de Concessão e Anistia – PCA, administrado e executado pela Secretaria Municipal de Fazenda, de acordo com a Lei Com-
plementar 84, de 2014, passará a observar o disposto na presente Lei, a partir de sua aprovação e publicação.
§ 1º - A adesão ao Programa dar-se-á por opção do contribuinte, devendo ser requerida junto ao Departamento Municipal de Arrecadação e 
Fiscalização em até 120 (cento e vinte) dias após a publicação desta Lei.
§ 2º - Constitui objeto de adesão ao Programa todos os créditos tributários inscritos em Dívida Ativa que sejam de responsabilidade do contri-
buinte.
Art. 2º - Ficam excluídas pelo Programa de Concessão e Anistia – PCA, as penalidades e os demais consectários pelo inadimplemento, inciden-
tes sobre os créditos tributários, constituídos ou não, com o fato gerador ocorrido até 31 de dezembro de 2014, devidos por pessoas físicas ou 
jurídicas, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidades suspensas ou não, decorrentes da falta de recolhimento 
dos referidos tributos, condicionadas aos seguintes critérios:
I.Dispensa de 100% (cem por cento) de juros, multas e demais acréscimos moratórios, para pagamento em parcela única;
II.Dispensa de 80% (oitenta por cento) de juros, multas e demais acréscimos moratórios, para pagamento em até 06 (seis) parcelas;
III.Dispensa de 60% (sessenta por cento) de juros, multas e demais acréscimos moratórios, para pagamento em 12 (doze) parcelas;
IV.Dispensa de 40% (quarenta por cento) de juros, multas e demais acréscimos moratórios, para pagamento em 18 (dezoito) parcelas;
V.Dispensa de 20% (vinte por cento) de juros, multas e demais acréscimos moratórios, para pagamento em 24 (vinte e quatro) parcelas.
§ 1º - Nenhuma parcela poderá ter valor inferior a R$100,00 (cem Reais).
§ 2º - O pagamento da parcela única ou da 1ª (primeira) parcela do parcelamento de débitos, será feito no máximo em até 20 (vinte) dias após 
a adesão ao PROGRAMA DE CONCESSÃO DE ANISTIA – PCA.
§ 3º - Após o término do prazo estipulado no parágrafo 1º do artigo 1º, a prorrogação do vencimento de quaisquer parcelas não poderá exce-
der a 30 (trinta) dias; após este prazo o contribuinte perderá os benefícios da Lei quanto à parcela vencida, estando sujeito às penalidades e os 
demais consectários pelo inadimplemento.
§ 4º - O inadimplemento de 03 (três) parcelas consecutivas do ajustamento para pagamento parcelado importará na perda do benefício da 
anistia instituída por esta Lei, prosseguindo-se a cobrança pelo débito tributário original, abatidos os valores pagos anteriormente, devida-
mente corrigida e acrescida de juros e multa, conforme estabelece a legislação tributária do Município.
Art. 3º - Os benefícios desta Lei não incluem as despesas judiciais e os honorários advocatícios fixados por decisão judicial.
Art. 4º - Nos casos de ações judiciais propostas pelo devedor para discussão dos créditos, a adesão aos termos desta Lei, com o efetivo paga-
mento do crédito, importará na concordância do devedor com a imediata extinção das ações com julgamento do mérito, arcando o devedor, 
nesta hipótese, com as custas judiciais e renunciando, expressamente, a qualquer verba honorária.
Art. 5º - A aplicação do disposto nesta Lei não implicará restituição ou compensação de quantias já recolhidas aos cofres municipais.
Art. 6º - Os benefícios previstos nesta Lei serão cancelados se verificada qualquer das seguintes hipóteses:
I – Declaração de falência do contribuinte ou responsável tributário;
II – Extinção, pela liquidação, ou cisão da pessoa jurídica;
III – Prática de qualquer ato ou procedimento tendente a simular a qualidade de insolvência do contribuinte ou responsável tributário.
Art. 7º - O cancelamento previsto no artigo anterior implicará na exigibilidade imediata da totalidade do crédito ou do saldo existente, acresci-
do de juros, multa, correção e demais consectários legais.
Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brumadinho, em 17 de abril de 2015.
Antônio Brandão
Prefeito Municipal
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Conselhos Municipais

Ata da primeira reunião ordinária do Conselho Municipal de Turismo Brumadinho - COTURB, realizado no dia quatorze de janeiro de dois mil 
e quinze às quatorze horas e nas dependências da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, localizada na rua Governador Valadares, número 
75 (setenta e cinco), centro – Brumadinho com a seguinte ordem do dia: a). Release do ICMS 2015; b). Apresentação e Aprovação do Guia Tu-
rístico 2015; c). Apresentação e Aprovação do Calendário de reuniões do COTURB 2015; d). Informes; e). Palavra franca. Dando início a reunião, 
a Presidente do conselho Sr.ª Karla Linhares cumprimenta a todos os conselheiros e faz o registro dos mesmos, aos quais estavam presente: a 
Sr.ª Andrea Drummond de Sales e o Sr. Gustavo Morais Dias ambos representando as Associações Ambientalistas, a Sr.ª Edna Geralda da Silva 
representante das Associações de Artesanato, a Sr.ª Sofia Lorena Vargas representante das Associações Ligadas ao Turismo, Sr.ª Marcélia de 
Deus representante da Secretaria Municipal de Educação, a Sr.ª Rosemilda Fontes de Paula representante da Secretaria Municipal de Esporte, 
Lazer e Eventos; Sr. Hideraldo Rogério Santana representante da Câmara Municipal de Brumadinho; o Sr. Marcos Luiz de Aguiar representante 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Pedro Henrique da Silva como convidado do conselho. Logo após os registros, a presidente relatou 
sobre o processo de execução e entrega do ICMS 2015 e ressaltou que devido ao fato de terem sido cumpridos todos os critérios obrigatórios há 
uma grande chance de Brumadinho ser contemplado este ano.  Em sequência foi apresentado o Guia Turístico de 2015, que tem como objetivo 
a Promoção dos atrativos do município. Muito elogiado pelos conselheiros, o Guia foi colocado em votação e aprovado pela maioria dos votos. 
Logo após foi apresentado o calendário anual de reuniões do COTURB, com objetivo de facilitar a programação para efetiva participação no 
mesmo. Posto em votação foi aprovado por unanimidade. Pós-votação, foram proferidos alguns informes aos amigos conselheiros a respeito 
dos Centros de Atendimento ao Turista que será inaugurado em Casa Branca e aos que estão sendo reestruturados em Piedade do Paraopeba 
e Sede. Foi explicado que está sendo aguardado somente a contratação das novas funcionárias que já foram escolhidas e que falam inglês. O 
senhor Gustavo também informou que a placas de sinalização turista já estão em processo de implantação e que infelizmente algumas das 
mesmas já estão sendo depredadas foi feita a distribuição de fotos dessas placas contendo pichações. Ele informou também que a secretaria de 
Turismo já fez um boletim de ocorrência para este problema. Após os informes a presidente, explica a necessidade de se fazer alterações na lei 
nº 1235/2001 que cria o Conselho Municipal de Turismo, a fim de adequá-la para melhor funcionamento do COTURB, ela ressalta que este será 
o assunto para a próxima reunião. Após alinhar as informações junto ao conselho, Karla faz as considerações finais declarando o término desse 
encontro. Não tendo mais nada a declarar, eu Karla Talita Silva Linhares lavrei a ata que segue assinado por todos.

Secretaria Municipal de Administração

Prefeitura de Brumadinho/MG. Homologação: Pregão Pres.006/15-Contratação de empresa p/confecção de uniformes p/ funcionários das 
Sec. de Obras, Sec. de Agricultura e Sec. de Meio Ambiente,Empresa Vencedora: A&S Industria e Comercio do Vestuário Ltda – Me Valor Total: 
R$51.787,97Antônio Brandão-Prefeito.

Prefeitura de Brumadinho/MG.Torna público Convocação dos licitantes do Pregão Presencial 019/15, Aquisição de Uniformes e equip/Mat. Es-
portivo, para a abertura dos Envelopes de Habilitação no dia 23/04/2015 as 09:00 horas. Antônio Brandão-Prefeito

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG – TORNA PUBLICO A ENTRADA NOS AUTOS DE IMPUGNAÇÕES DO EDITAL CP 001/2015 - OBJ: 
OBRAS CONSTRUÇÃO ESCOLA 12 SALAS FNDE. EMPRESA: CONSTRUTORA SINARCO LTDA – RAZÃO DA IMPUGNAÇÃO: ITEM 4.1.5 E 4.1.15 DO 
EDITAL. EMPRESA TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. RAZÃO DA IMPUGNAÇÃO ITEM 4.1.5 DO EDITAL. CÓPIA DAS IMPUGNAÇÕES RE-
TIRAR NO SITE: BRUMADINHO.REGISTROCOM.NET E SITE: BRUMADINHO.MG.GOV.BR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/MG – TORNA PUBLICO O JULGAMENTO DAS IMPUGNAÇÕES REFERENTE À CP 001/2015 – ESCOLA 12 
SALAS FNDE -  IMPETRADOS PELAS EMPRESAS: TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E SINARCO ENGENHARIA LTDA – NEGADO PROVI-
MENTO DAS IMPUGNAÇÕES POR INTEPESTIVOS E NO MERITO PELA IMPROCEDÊNCIA.
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