
LEI Nº. 2020 DE 16 DE OUTUBRO DE 2015. 
 
 
 

“INSTITUI O PLANO MUNICIPAL DE 

JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO 

GONÇALO DO RIO ABAIXO”. 

 
 

A Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo, Estado de Minas Gerais, 

aprovou, e eu, Prefeito Municipal, de acordo com a competência que me é atribuída pelo art. 

11 da Lei Orgânica, sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica instituído o Plano Municipal de Juventude, adaptado e baseado no 

Plano Nacional da Juventude, na 2ª Conferência Nacional da Juventude e na 2ª Conferência 

Municipal de Juventude, como política de Estado e com o objetivo de integrar a Secretaria 

Municipal da Juventude do Município de São Gonçalo do Rio Abaixo/MG em uma 

perspectiva intersetorial.  

Art. 2º - O Plano Municipal de Juventude é destinado a orientar as políticas 

públicas desenvolvidas pelo Município de São Gonçalo do Rio Abaixo voltadas aos jovens 

com idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos, e terá validade de 10 (dez) anos.  

Art. 3º -O Plano Municipal de Juventude deverá constar no Plano Plurianual 

(PPA) do Município, a partir da publicação desta lei.  

Art. 4º -O Plano Municipal de Juventude seguirá os eixos e diretrizes 

estabelecidos nesta lei.  

Art. 5º -O Plano Municipal deverá Incorporar integralmente os jovens ao 

desenvolvimento do Município por meio de uma política municipal de juventude voltada aos 

aspectos humanos, sociais, culturais, educacionais, econômicos, desportivos, religiosos, e 

familiares. 

Art. 6º -O Plano Municipal deverá garantir os direitos da juventude, considerando 

gênero, raça e etnia nas mais diversas áreas: educação, ciência e tecnologia, cultura, 

desporto, lazer, participação política, trabalho e renda, saúde, meio ambiente, terra, 

agricultura familiar, entre outras, levando-se em conta a transversalidade dessas políticas de 

maneira articulada. 



EIXO I - DO DIREITO À CIDADANIA, À PARTICIPAÇÃO SOCIAL E POLÍTICA 

E À REPRESENTAÇÃO JUVENIL 

1 - Envolver os jovens em ações de políticas públicas que tenham por objetivo o 

próprio benefício e de sua comunidade; 

 

2- Incluir efetivamente os jovens nos espaços públicos de decisão com direito a 

voz e voto; 

 

3- Garantir a participação dos jovens no Conselho Municipal de Juventude; 

 

4 - Oferecer aos jovens, através da Câmara Municipal, o acesso à informática; 

 

5 - Criar um setor específico para facilitar a aquisição de documentos como 

carteira de trabalho, carteira de identidade, CPF e outros; 

 

6- Incentivar a participação dos jovens no projeto Parlamento Jovem. 

EIXO II - DO DIREITO À EDUCAÇÃO 

 
1 - Garantir uma educação de qualidade para todos os jovens do Ensino 

Fundamental e EJA, proporcionando formação integral, comprometida com a igualdade de 

oportunidades; 

 

2 - Investir em formação continuada, materiais de qualidade, infra-estrutura 

adequada, atendimento especializado e trabalho integrado com ética e transparência, 

pautado na gestão por fatos e dados; 

3 - Trabalhar dentro de um sistema que integra os melhores esforços da SME, 

escolas, classes e cada aluno, individualmente, com foco na aprendizagem e ênfase na 

formação integral dos alunos; 

4 - Ter as escolas funcionando plenamente com a utilização adequada de seus 

recursos em prol da aprendizagem dos alunos; 

 

5 - Ter em curso um sistema ágil de avaliação semestral da aprendizagem, 

produzindo dados que direcionem os esforços na busca de novas estratégias para que haja 

ganhos crescentes na aprendizagem dos alunos; 

 



6 - Buscar e fortalecer parcerias internas e externas, visando a melhoria contínua 

das práticas educacionais; 

7 - Garantir a oferta de atendimento aos jovens e adultos (EJA), dando aos 

jovens a oportunidade e a possibilidade de formação para a transformação do cidadão em 

seu exercício social; 

 

8 - Ofertar o transporte escolar em boas condições; 

 

9 - Elaborar políticas voltadas à educação que facilitem o acesso e a 

permanência dos estudantes residentes em área rural às escolas, sendo necessário, para 

tanto, que o Transporte Escolar seja planejado, respeitando todas as especificidades da 

área rural e de seus habitantes; 

 

10 - Planejar a operação do serviço de transporte escolar, mantendo a coerência 

entre a realidade encontrada e as ações necessárias para otimizar a aplicação dos recursos 

financeiros e ofertar o serviço com eficiência e qualidade. 

11 - Assegurar aos estudantes, igualdade de oportunidade no exercício das 

atividades acadêmicas promovendo o acesso, a permanência e a conclusão de curso, 

através do auxílio-transporte; 

12 - Proporcionar aos trabalhadores maiores de 18 (dezoito) anos, a 

oportunidade de completar, em cursos de curta duração, a formação profissional 

parcialmente adquirida no local de trabalho; 

13 - Instituir um programa que melhore a interação família escola; 

 

14 - Incentivar a criação de grêmios estudantis nas escolas, a fim de que estes 

possam trabalhar em conjunto com o Conselho Municipal de Juventude na construção de 

políticas públicas para os jovens.  

EIXO III - DO DIREITO À PROFISSIONALIZAÇÃO, AO TRABALHO E À 

RENDA 

 
1 - Ampliar a oferta de empregos para os jovens sem experiência prévia; 

 



2 - Incluir na lei de concessão de uso de área no distrito industrial a cláusula que 

a cada dez empregos gerados por cada empresa, dois empregos deverão ser para jovens 

que buscam o 1º emprego; 

3 - Gerar nos próximos 02 (dois) anos, cerca de 130 empregos diretos; 

 

4 - Facilitar a inserção de jovens na Universidade de Ensino a Distância; 

 

5 - Oferecer cursos técnicos e cursos de graduação através do ensino a 

distância no Município; 

 

6 - Inserir os jovens na iniciação científica e no mercado de trabalho através do 

empreendedorismo e inovação; 

 

7 - Iniciar em 2016 o funcionamento de cinco laboratórios de pesquisa na área 

ambiental e de um laboratório na área da saúde; 

 

8 - Garantir a participação juvenil na elaboração das políticas públicas nas áreas 

de trabalho, emprego e renda; 

 

 9 - Ampliar a permanência do jovem na escola, a fim de que ele possa cursar o 

ensino público regular até a conclusão de cursos de ensino médio, de educação superior ou 

de educação profissional;  

10 - Vincular o planejamento das políticas de emprego e formação profissional 

às políticas regionais de desenvolvimento econômico e social, criando controles 

permanentes das situações de emprego e de formação; 

 

11 - Priorizar uma formação profissional progressiva e contínua visando à 

formação integral do jovem quanto à escolaridade, à profissionalização e à cidadania, de 

modo a garantir-lhe o efetivo ingresso no mundo do trabalho, nos mercados locais e 

regionais; 

 

12 - Definir política de qualificação profissional, garantido a formação sócio-

educativa com ênfase em: formação específica, conceito de cidadania, reconhecimento de 

potencialidades pessoais, culturais e artísticas e estímulo ao protagonismo juvenil; 

 



13 – Incluirnos programas de formação profissional, jovens que cumpram 

medidas sócio-educativas; 

 

14 - Garantir a formação profissional de jovens da zona rural, com gestão 

participativa dos atores sociais nela envolvidos, de forma a possibilitar a organização da 

produção no campo, na perspectiva do desenvolvimento sustentável e do acesso à cultura; 

 

15 - Ampliar o envolvimento das empresas nas ações de formação profissional, 

visando à geração de oportunidades de trabalho aos jovens; 

 

16 - Disponibilizar cursos de formação profissional para os jovens portadores 

dedeficiência; 

 

17 - Promover o turismo sustentável e reprimir a prática do turismo 

sexual,notadamente visando crianças e adolescentes. 

EIXO IV - DO DIREITO À DIVERSIDADE E À IGUALDADE 

 
1- Adotar programas governamentais destinados a assegurar a igualdade de 

direitos aos jovens de todas as raças e etnias, independente de sua origem, relativamente à 

educação, à profissionalização, ao trabalho e renda, à cultura, à saúde, à segurança, à 

cidadania e ao acesso à justiça; 

 

2- Capacitar os professores do ensino fundamental e médio para aplicação das 

diretrizes curriculares nacionais no que se refere ao enfrentamento de todas as formas de 

discriminação; 

 

3- Incluir temas sobre questões étnicas, raciais, de deficiência, de orientação 

sexual, de gênero e de violência doméstica e sexual praticada contra a mulher na formação 

dos profissionais de educação, saúde e de segurança pública e dos operadores do direito; 

 

4- Articular políticas de formação profissional como as voltadas ao primeiro 

emprego e à renda, estabelecendo cotas para afro descendentes e mulheres; 

 

 



EIXO V - DO DIREITO À SAÚDE 

 
1 - Garantir ao jovem o acesso universal e gratuito ao Sistema Único de Saúde – 

SUS e a serviços de saúde humanizados e de qualidade, que respeitem as especificidades 

do jovem; 

 

2 - Desenvolver ações articuladas entre os serviços de saúde e os 

estabelecimentos de ensino, a sociedade e a família, com vistas  

à prevenção de agravos; 

 

3 - Garantir a inclusão de temas relativos ao consumo de álcool, tabaco e outras 

drogas, nos projetos pedagógicos dos diversos níveis de ensino; 

 

4 - Criar o projeto Sorriso Jovem, onde o jovem terá um acesso mais rápido, e 

maior facilidade no atendimento à saúde bucal; 

5 - Manter as campanhas educativas relativas ao álcool, ao tabaco e as outras 

drogas causadoras de dependência. 

EIXO VI - DO DIREITO À CULTURA 

1 - Incentivar a participação de jovens no Conselho Municipal de Políticas 

Culturais e no Conselho Municipal de Patrimônio Cultural; 

2 - Realizar a Educação Patrimonial através de um trabalho realizado com a 

participação das escolas, visando à conscientização e a preservação dos bens tombados e 

registrados no Município; 

3 - Envolver os jovens são-gonçalenses nas atividades do Festival de Inverno; 

4 - Incentivar e promover a leitura, através do Salão do livro, evento anual em 

que ocorrem debates, exposições, oficinas, atividades musicais, contação de histórias, 

cinemas, além da valorização e promoção de escritores locais; 

5 - Buscar o envolvimento de mais jovens no Clube do livro, grupo de pessoas 

de várias idades, que se reúne mensalmente para discutir sobre livros, temas da atualidade 

e que tem como um dos seus objetivos a fundação da Academia de Letras de São Gonçalo; 

6 - Realização de exposições temáticas com o envolvimento de jovens; 

 
7 - Estimular aparticipação do jovem das áreas rurais e da zona urbana no 

Projeto “Ler pra valer em todos os cantos”, evento que busca divulgar a Biblioteca pública, 

através da realização de atividades que despertem o interesse pela leitura; 

 



8 - Garantir a inclusão digital através da manutenção da oferta de computadores 

e internet gratuitamente através da biblioteca pública; 

 

9 - Manter e ampliar a oferta de vagas para os jovens na Escola de Música de 

São Gonçalo do Rio Abaixo, com o oferecimento de aulas de violão, teclado, acordeom, 

violino, violoncelo e flauta; 

 
10- Continuar com o projeto de seleção de instrutor de violão; 

11 - Incentivar a participação de maior número de jovens no Coral Jovem e no 

Coral Lírico; 

 

12 - Estimular a participação de maior número de jovens no Projeto Dança na 

Cidade, que oferece aulas de balé clássico e jazz. 

EIXO VII - DO DIREITO À COMUNICAÇÃO E À LIBERDADE DE EXPRESSÃO 

 

1- Criar um site, que reunirá informações voltadas para os jovens do Município 

(áreas de lazer, projetos culturais, cursos, oportunidades de emprego, eventos, etc); 

 

2- Ter um espaço na rádio local, onde o jovem poderá debater e opinar sobre os 

seus anseios. 

 
EIXO VIII - DO DIREITO AO DESPORTO E AO LAZER 

1 - Dar condições para que atletas e equipes possam se dedicar ao treinamento 

esportivo e à participação em competições de forma a manter e renovar periodicamente 

gerações de atletas com potencial para representar o Município; 

2 - Investir, principalmente nas bases de cada modalidade esportiva, garantindo 

a descoberta de talentos esportivos; 

3 - Incentivar o esporte como agente transformador da sociedade, visando 

principalmente jovens que se encontram em situação de risco social; 

4 - Incentivar e democratizar o acesso a pratica e à cultura do esporte de forma a 

promover o desenvolvimento da criança e do adolescente, principalmente dos que se 

encontram em situação de risco social; 

5 - Levar informações, lazer, recreação e socialização às comunidades e bairros 

como fator de formação de cidadania e melhoria da qualidade de vida; 



6 - Formar e treinar equipes para participação em Campeonatos Regionais, 

Estaduais e Nacionais nas seguintes modalidades: xadrez, futsal, voleibol, handebol, futebol 

e atletismo; 

7 - Selecionar os talentos esportivos para serem desenvolvidos em um programa 

de aperfeiçoamento técnico-esportivo; 

8 - Incentivar a pratica de atividades físicas e esportivas, contribuindo de forma 

decisiva para o exercício da cidadania; 

9 - Manter a realização dos eventos esportivos: Circuito São Gonçalo de Corrida 

de Rua, Verão Ativo, Copa Verão de Futsal, Copa Integração, Campeonato Amador Distrital 

de São Gonçalo, São Gonçalo Handebol Cup, Campeonato de Xadrez, Torneio Futsal da 

Juventude (em parceria com a SEMJU), Dia do Trabalhador e Aniversário do Operário 

Esporte Clube, Etapa do Campeonato Mineiro de Rodeio, Movimenta São Gonçalo. 

EIXO IX - DO DIREITO À SUSTENTABILIDADE E AO MEIO AMBIENTE 

 

1- Propor programas que intensifiquem as relações sócio-ambientais e 

proporcionem melhor qualidade de vida a todos os jovens, em um ambiente natural 

ecologicamente equilibrado e socialmente sadio; 

 

2- Promover o reaproveitamento das águas e a reciclagem do lixo, com o 

objetivo de gerar emprego e renda; 

 

3- Criação dos Conselhos Jovens de Meio Ambiente no Município; 

 

4- Propor programas que intensifiquem as relações sócio-ambientais e 

proporcionem melhor qualidade de vida a todos os jovens, em um ambiente natural 

ecologicamente equilibrado e socialmente sadio; 

 
5- Envolver a comunidade jovem na preservação do patrimônio natural do 

Município; 

 

6- Difundir ensinamentos sobre a conservação das florestas e estimular a prática 

de tais ensinamentos; 

 
7- Distribuir e incentivar o plantio de mudas nativas no centro da cidade e nas 

comunidades rurais; 



 
EIXO X - DO DIREITO À SEGURANÇA PÚBLICA E AO ACESSO À JUSTIÇA 

1- Implantar olho vivo na cidade, para maior proteção de todos os moradores; 

 

2- Criar programas de prevenção e enfrentamento da violência junto à Polícia 

Militar; 

 
3- Priorizar ações voltadas para os jovens em situação de risco, vulnerabilidade 

social e egressos do sistema penitenciário nacional; 

 
4- Implantação de guaritas e reforço policial em pontos estratégicos da cidade; 

 
5- Implantação de delegacia da polícia civil no Município, para facilitar os 

atendimentos e investigações em conjunto com a Polícia Militar; 

 
6- Criação da Guarda Municipal. 

 

Art. 7º - A cada 03 (três) anos será realizada uma avaliação do Plano, pelo 

Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Juventude e Conselho Municipal de 

Juventude, a fim de possibilitar a verificação da eficiência, efetividade e eficácia deste.  

Parágrafo Único: A primeira avaliação será realizada no final do terceiro ano de 

vigência deste plano, e os resultados da avaliação do Plano Municipal de Juventude serão 

divulgados sempre em audiência pública, com participação de representantes do Governo, 

do Conselho Municipal de Juventude, de instituições representativas dos jovens e cidadãos 

em geral.  

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 
São Gonçalo do Rio Abaixo, 16 de outubro de 2015. 

 
 

 
 

Antônio Carlos Noronha Bicalho 
Prefeito Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo – MG  

 
 


