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O Prefeito Municipal de Jaciara-Ml', ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD no uso de suas atribuições

Faz Saber que A Câmara Municipal de Vereadores Aprovou e ele sanciona a seguinte lei

j 
Art, 1". - Fica oiada, no âmbito da estrutuÍa administrativa da Câmara Municipal de Jaciara'

Estado de Mato GÍosso, a Escola do Legislativo que fica denominada Escola do Legislativo RUBENS DE

GODOI BUENO.

paragrafo único. A Escola do Legislativo criará programas de formação tanto paÍa servidores

como para comunidades e setores específicos'

Art. 2". - São objetivos específicos da Escola do Legislativo:

l. oferecer ao parlamentaÍ e aos seryidores subsldios para identificarem a missão do

Poder Legislativo para que exerçam de forma eficaz suas atividades;

Il. Propiciar ao Parlamentar e aos servidores a possibilidade de complementarem seus

estudos em todos os níveis de escolaridade;

Ill. oferecer aos servidores coúecimentos básicos para o exerclcio de funções diversas

dentro da Câmara Municipal de Jaciara;

IV. Qualihcar os servidores nas atividades de supoíe técnico-administrativo ampliando a

sua formação em assuntos legislativos;

V. Desenvolver programas de ensino' objetivando a formação e a qualificação de

lideranças comunitfu ias e pollticas;

vt. Estimular a pesquisa técnico'acadêmica voltada à Câmara Municipal de Jaciara' em

coopeÍação com ouúas instituições de ensino;

Desenvolver atividades de pesquisa e estudos em temas de

institucional;

orgüri:Zrre coordenar a Galeria dos ex-presidentes da Câmara Municipal' criada nos

LEI N". 1.912 DE 12 DE SETEMBRO DE 2019.

"CRIA E DENOMINA A ESCOLA DO LEGISLATIVO

NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE

JACIARA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS'*

interesse Politico-

termos da legislação esPecífica;
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Organizar, coordenar e promover o ProgÍama "Vereador Mirim - A Escola vai à

Câmara", nos termos da legislação específica;

X. Coordenar, registrd e organizar as visitas educacionais ao Poder Legislativo Municipal;

XL Organizar, coordenar e promover seminários, debales, cursos, palestras' conferências e

demais encontros, com f[ralidade educacionat, acerca de temas atuais sobre a polÍtica

brasileira;

Xll. Organizar, coordenar e promoveÍ publicações, pesquisas' estudos' atividades e

produçôes intelectuais ou científrcas;

Xl[. Organizar, coordenar e promover eventos culturais' educacionais e politico-

institucional;

XlV. Contribuir para o fortalecimento da cidadania'

Art,3", - A Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Jaciara está vinculada diretamente à

l' Secretaria da Câmara Municipal.

Art. 4". - A Escola do Legislativo tem a seguinte estrutura organizacional

I.

It.

III.

tv.

Direção Escolar;

Coordenação Administrativa;

Coordenação PedagÓgica e Projetos Especiais;

Conselho Escolar.

§ lo. A Direção da Escola do Legislativo será exercida pelo Presidente da Câmara Municipal de

J ac iara./MT.

sociedade civil

§ 5'. A Escola clo Legislativo poderá firmar parcerias com instituições públicas ou privadas para

a consecução dos seus objetivos educativos' Ctl|J
Frs
RUB
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§ 2". O Corpo Docente da Escola do LegislatiYo será integrado por instituições que tenham

estabelecidoparceriascomaCâmaraMunicipal.DeverãoteÍhabilitaçãoacadêmicaouprofissional,

preferencialmente com capacitação docente, assim como capacidade técnica e didática suficientes para a

atividade do magistério no âmbito da Escola e no escopo de seus objetivos'

§ 3". São visitantes os professores convidados pela Escola do Legislativo para colaborar nas

arividades didáticas, científicas ou de pesquisa em caráter extraordinário' sem remuneração'

§ 4". Poderá ser criado o Conselho Cestor Escolar' de natureza consultiva ou deliberativa'

conforme dispuser norma especialmente aprovada para esse fim' a qual avaliará a possibilidade de contar

com a presença de membros extemos, integrantes de instituições de ensino superior e organizações da
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Art.5'. - A Mesa Diretora da Câmara editará atos complementares necessários ao desempenho

das atividades da Escola do Legislativo, tendo a possibilidade de ser filiada à Associação Brasileira de

Escolas do Legislativo - ABEL.

Art.6"..Asdespesasdecorrentesdaimplantação,reestruturaçãoefuncionamentodaEscolado

Legislativo correrão poÍ conta das dotações próprias do orçamento'

Art. ?'. - Esta lei entsa em vigor na data de sua publicaçâo'

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM 12 DE SETEMBRO DE 20I9

ABDULJ BAR L

PREFEITO ICI AL
MOHÀMMAD
- 2017 a2020.

RON I EVON DA SILVA

Secretário MuniciPal de Admini inanças / Portaria n'.0212018c

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas

Registradaepublicadadeacordocomalegislaçãovigente,comaltxaçãonoslugaresdecostumeestabelecidosporLei
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MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N." 38, DE 27 DE AGOSTO DE 2OI9

Senhora Vereadora
Senhores Vereadores,

O presente Proj eto de Lei visa mostrar que o Poder Legislativo Jaciarense, por meio

da Escola do Legislativo a e a expertise aos seus

servidores e Edis com a acumular a tarefa de
e atividadestransmitir

por elas do Poder

Legislativo.

proposta.

desta

Gabinete
Em27

www,camâíaiãciara.mt.gov br

78820-O0O - laciara/MÍ - tone (66)3461'7350 - Fax: (66)3461-7373 - Site:
Rua lurucê, 1301- Centro CEP ttii

vER. OLIVIERA
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PROJETO DE LEI N" 38, DE 27 DE AGOSTO DE 2019.

"Cria e denomina a Escola do Legislativo no âmbito da

Câmara Municipal de Jaciara e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz

saber que a Câtnara Municipal aprovou e promulga e sanciona a seguinte lei:

Art. I " Fica criada. no âmbito da estrutura administrativa da Câmara Municipal de Jaciara.

Estado de Mato Grosso, a Escola do Legislativo que fica denominada Escola do Legislativo

RUBENS DE GODOI BUENO.

Paragrafo único. A Escola do Legislativo criará programas de fonnação tanto para servidores

como para comunidades e setores especificos.

Art. 2" São objetivos específicos da Escola do Legislativo:

I - oferecer ao Parlamentar e aos servidores subsídios para identificarem a missão do Poder

Legislativo para que exerçam de forma eficaz suas atividades;

1y f propiciár ao iarlamentar e aos servidores a possibilidade de complementarem seus estudos

em todos os níveis de escolaridade;

lll - oferecer aos servidores conhecimentos básicos para o exercício de funções diversas dentro

da Câmara MuniciPal de Jaciara;

iy - qualilicar os iervidores nas atividades de suporte técnico-administrativo ampliando a sua

lormaçào em assuntos legislativos;
V-desenvolverprogramasdeensirro.objetivandoaformaçãoeaqualificaçãodelideranças
comunitarias e Politicas;
vi - estimutar a pesquisa técnico_acadêmica voltada à câmara Municipal de Jaciara. em

cooperação com outras instituições de ensino;

VII - desenvolver atividades de pesquisa e estudos em temas de interesse político-institucionall

viit _ org*i-r e coordenar â cât"rlu dos ex-presidentes da câmara Municipal, criada nos

temos da legislação específicai

IX - organizar. coordenar. p'à^o"t o Programa "Vereador Mirim - A Escola vai à Câmara"'

nos termos da legislação específica;

X - .oordenur, õgistrar e organizar as visitas educaci'

XI - organizar. coordenar e promover seminários'

demais ãncontros, com finalidade educacional, acerca

XII - organizar, coordenar e promover publicações'

intelectuais ou cientifi cas;

XIII - organizar, coordenar e promover eventos cultu

XIV - co-ntribuir para o fortalecimento da cidadania'

onais ao Poder Legislativo Municipal;
debates, cursos, palestras, conferências e

de temas atuais sobre a política brasileira;

pesquisas, estudos, atividades e produções

Rua lurucê, 1301 - (

www.camaraiaciara.ml

rais, educacionais e político-institucio

ro-Cfpzgszo-ooO-laciara/nar-rone:(06)3461'7350-Fax:(66)3461-7373-site:
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Art. 3o A Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Jaciara está vinculada diretamente à lu

Secretaria da Câmara Municipal.

Art. 4o A Escola do Legislativo tem a seguinte estrutura organizacional:

I - Direção Escolar;
II - Coordenação Administrativa;
III - Coordenação Pedagógica e Projetos Especiais;

IV - Conselho Escolar.

Art. 5. A regulamentação da estmtura e funcionamento da unidade da Escola do Legislativo será

feita através de ato administrativo próprio da Câmara Municipal de Jaciara'

Art. 6. As despesas decorrentes da implantação, reestruturação e funcionamento da Escola do

Legislativo correrão por conta das dotações próprias do orçamento'

Art. 7" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação'

VER. V SIL D OI,IVIERA
RESIDENTE

Rua lurucê, 1301- Centro - CEP 78820-000

www.camaÍaiaciara,mt.gov.br

laciarâ/MT - Fone: (66)3461-7350 - Fax: (66)3461 7373 - Site

Gabinete da Presidência
Em 27 de Agosto de 2019.
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penrceR l u RÍotc o 07 z I zoLg.

pRoJETo DE LEr Ne 038/2019, DrspÕE soBRE A cRtAçÃo E

DENoMTNAçÃo DA EscoLA Do LEGrsLATrvo No Âr,4Brro DA CÂMARA

MUNrcrpAt DE JAcTARA E DÁ ourRAs pRovtoÊNcrAs.

O Projeto de Lei pretende criar e denominar a escola do Legislativo no

âmbito da Câmara Municipal de Jaciara, e dá outras providências.

Os autos vieram instruídos com os seguintes documentos, no que importa

a presente a nálise:

a) Mensagem ao Projeto de Lei;

b) Projeto de Lei.

errtÁtrse luníotca

No que diz com a constitucionalidade do Projeto de Lei, verifica-se que a

iniciativa do mesmo encontra amparo legal, e amolda-se ao artigo 30, lda Constituição Federal,

competindo ao Município legislar sobre assuntos de interesse local.

Art. 30. Compete aos Municípios:

| - legislar sobre assuntos de interesse local;

O presente Pro.jeto de Lei pode iniciar-se no Legislativo,.já que se refere

exclusivamente ao próprio Poder Legislativo.

Desta maneira, a Lei Orgânica em seu artigo 35 dlscorre que:

'1 r'rl:1''l |\

1

RECEB O E I,'1

Ia atato-s-t

RETATORIO
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cÂunna MUNTctPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

Logo, compete unicamente à Casa de Leis, os projetos de leis que tratam
de sua organização e funcionamento interno.

Noutra quadra, muito embora o §2e do artigo 39 da constituição Federar

disponha sobre a possibilidade de a União, os Estados e o Distrito Federal poderem manter

escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores púbricos, não se

vislumbra nenhum óbice para que seja estendida aos Municípios a possibilidade de também

manterem suas próprias escoras de governo com a finaridade de aperfeiçoamento e formação

de seus servidores.

Nesta maneira, basta uma rápida pesquisa junto a rede mundial de

computadores para se constatar que há inúmeras casas legislativas municipais no país adentro
que possuem projeto de escola do legislativo.

Ressarta-se ainda que existe uma associação de escoras do regisrativo a

nível nacional, denominada ABEL - Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contasl,

a qual tem dentre os seus objetivos promover e incentivar o intercâmbio de informações

técnicas, iurÍdicas, financeiras e outras de interesse comum; desenvorver programas de

I Disponivel no sile: https:/Avrvw.ponalabel.org.br/
Rua luíucê, 1301 - Centro CEp 78820-000
www.camarôiâciàra,mt.gov.bÍ
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art. lS. É de competência da Câmara Municipal, âlém de outras atribuições

prevista nesta Lei Orgánica:

(...)

lll - dispor sobre sua organização, funcionamento, política, criação,

tÍansformação ou elÍinção de cargos, êmpregos e funções de seus serviços e

fixação de respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos nas

leis de Diretrizes Orçamentárias;

(...)
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incentivo e apoio à difusão e ao fortalecimento do Poder Legislativo; e fomentar e apoiar a

criação de Escolas nas Casas Legislativas, em níveis estadual e municipal, onde estas ainda não

existam.

Assim, não se vislumbra nenhum problema com a criação da Escola do

Legislativo

Contudo, ao se analisar os artigos do Projeto de Lei, necessário apontar

algumas ressalvas sobre o teor de alSuns dispositivos.

O primeiro deles é o inciso lX do artigo 2e, o qual discorre como sendo

objetivo da Escola do Legislativo: "organizar, coordenar e promover o 'Programa Vereador

Mirim - A escola vai à Câmara', nos termos da legislação específica".

Como está colocado no final do dito inciso, Iegislação específica a ser

ainda criada, deverá especificar e esmiuçar sobre o tal programa, não sendo portanto

autoexecutável o inciso lX do artigo 2s.

Já o artigo 4s disciplina que a Escola do Legislativo tem como estrutura

organizacional a direção escolar, a coordenação administrativa, a coordenação pedagógica e

pro.ietos especiais, além do conselho escolar. Muito embora o artigo 5e do Projeto de Lei

discorra que a regulamentação da estrutura e funcionamento da Escola do Legislativo será feita

através de ato administrativo, cumpre lembrar esta Casa de Leis já tem o número de cargos em

comissão quase atingindo o limite prudencial, sendo que não há nenhum servidor desta

Câmara com formação em pedagogia, a qual faz parte da estrutura disciplinada no artigo 4e do

projeto.

RuaJ*ucê, ü01-Centro{-ip 2e820{OO - t".irr"/MT - Fone: (66)3461-7350 - Fax: (66)3461-7373 -site ,Ií\
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Desta forma, o ato que regulamentaÍá a estrutura organizacional

preconizada no artigo 4e do Projeto de Lei, deverá ser feito com parcimônia e atenção, levando

em conta os fatores elencados no parágrafo anterior.

Por fim, no que se refere ao artigo 6e do Projeto de Lei, que discorre que

as despesas com a implantação da Escola do Legislativo correrão por conta das dotações

próprias do orçamento, cumpre dizer que diante de tal situação, seria necessário a

demonstração do impacto orçamentário - financeiro, decorrente de tais despesas, mesmo que

neste momento se mostre de difícil constatação, entretanto, caberia no mínimo apresentação

de projeção de tais gastos e com isso a apresentação do impacto orçamentário - financeiro, ou

no caso extremo de impossibilidade de confecção do mesmo, quando da implantação do ob.jeto

do projeto, deverá ser impreterivelmente efetuado o estudo de impacto orçamentário -
financeiro.

coNctusAo

Em razão do quanto articulado e se abstendo, obvlamente, da apreciação

dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade, o parecer é pela legalidade do Pro.ieto

de Lei, desde que sejam observados os termos expostos ao longo da fundamentação.

No que tange ao mérito, a Procuradoria Jurídica não tem atribuição para

pronunciar, pois caberá tão somente aos vereadores no uso da função legislativa, verificar a

viabilidade ou não para aprovação do projeto, respeitando-se para tanto, as Íormalidades legais

e regimentais vigentes.

Por fim, necessário rememorar aos nobres Edis que um parecer jurídico

consiste em um parecer técnico opinativo, que analisa a viabilidade jurídica de determinada

providência, analisando a ampla juridicidade da mesma. (...) o agente a quem incumbe opinar

Rua JuÍucê, 1301 - Centro - CÉP 78820-000 laciarà/MT - Fone: (66)3461-7350 - Faxi (66)3461-7373
www.camaraiaciàra.mt.gov.br
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não tem o poder decisório sobre a matéria que lhe é submetida, visto que coisas diversas são

opinar e decidir. (CARVALHO FILHO, 2007, p. 134).

É o pa recer.

Jaciara/MT,05 de setembro de 2019.

ut[**

I

Rua Jurucê, 1301 - Centro - C€P 78820-000 - lacrara/MT - tone: (66)3461-7350 - Fax: (66)3461-7373 - Sile
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PROJETO LEI N.O 38, DE 27 DE AGOSTO DE 2019.
PODER LEGISLATIVO

E submetido à Comissão o Projeto de Lei acima em epígrafe, o qual "Cria
e denomina a Escola do Legislativo no âmbito da Câmara Municipal de Jaciara
e dá outras providências"

II - CONCLUSõ S DO RELATOR

Apresentado expediente a esta Comissão, esta vislumbrou a

necessidade de se fazer um Projeto Substitutivo, visto que, não obstante o

art.40 trazer a composição da estrutura organizacional da Escola, não o fez
de forma detalhada, precisando, por meio do Substitutivo, trazer maiores
minÚcias a esta estrutura organizacional.

Ainda, com relação ao art. 50, trouxemos que os atos complementares
que se fizerem necessários serão de competência da Mesa Diretora.

Assim sendo, a Comissão acatou as justificativas, após análise, tendo
este relator se manifestado no sentido de que presentes estão os aspectos
constitucional, legal e regimental; e no mérito reconhecido a oportunidade e

a conveniência da matéria.

São as conclusões.

VEREADOR TIAGO
Membro Suplente da Comissão

REIRA DOS SANTOS

PLENÁRIO FÉLIX PEREIRA DE ALMEIDA JÚNIOR
JACIARA(MT), 10 DE SETEMBRO DE 2019.

Rua lurucê, 1301 - CentÍo - CEP 78820-000 - laciara/MÍ - Fone: (66)3461-7350 - Fax: (66)3461-7373 - Site

www.camaíajaciara.mt.Eov.br
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COMISSÃO DE CONSTITUICÃO DE JUSTICA E REDACÃO

RELATÓRIO

I - EXPOSICÃO DA MATÉRIA EM EXAME

Constituição, Justiça e Redação



ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunnA MUNTctPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 774, de 15 de outubro de 98)

COMISSAO D coNsrrrurcÃo oe JusrrcA E REDACAO

PROJETO LEr N.o 38, DE 27 DE AGOSTO DE 2019.
PODER LEGISLATIVO

III - DECISAO DA COMISSAO

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação reunida nesta data infra,
após a apreciação do Relatório elaborado pelo nobre Edil relator, passa à
votação:

Pela Ordem:

VOTOS:

Reitera o voto:

VEREADOR TIAGO P EIRA DOS SANTOS
Membro Suplente da Comissão d Constituição, lustiça e Redação

Pelas Conclusôesl

EVERE DOR MA RODRIGUES DE SOUZA
Vice-Presidente da Comi o de Constituição, Justiça e Redação

VEREADOR CH DO JORGE DE SOUZA
Secretá rio da Comissão ituição, Justiça e Redação

PLENÁRIO FÉLIX PEREIRA DE ALMEIDA JÚNIOR
JACIARA(MT), 10 DE SETEMBRO DE 2019.

l

t

S FER
on

(66i3461-7373 Site

Clt'lJ
FLS
RIJB

t&



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 774, de 15 de outubro de 98)

COMISSÃO DE CONSTITUICÃO DE JUSTICA E REDACÃO

PROJETO LEI N.O 38, DE 27 DE AGOSTO DE 2019.
PODER LEGISLATIVO

PARECER:

De acordo com o artigo 107 do Regimento Interno, e diante da decisão
unânime dos membros presentes da Comissão quanto a aprovação do
relatório apresentado, e após a d
FAVORÁVEL a matéria do presente

iscussão e votação emitem PARECER
P ojeto de Lei.

REIRA DOS SANTOS
e Constituição, Justiça e Redação

VE R LEO RIGUES DE SOUZA
Vice-Presidente da Comissã Cosntituição, Justiça e Reda ção

O JORGE DE SOUZA

VEREADOR TIAGO
Membro Suplente da Comissão

VEREADOR
Secretário da tituição, Justiça e RedaçãoComts

PLENÁRIO FÉLIX PEREIRA DE ALMEIDA JÚNIOR
JACIARA(MT), 10 DE SETEMBRO DE 20T9.
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunnA MUNIcIPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 7L4, de 15 de outubro de 98)

"Cria e denomina a Escola do Legislativo no âmbito da

Câmara Municipal de Jaciara e dá outras providências"'

O prel'eito NÍunicipal de.laciara. Estado de Mato Grosso. no uso de suas atribuições legais' taz

.ub", qr. a Câmará Municipal aprovou e prornulga e sanciona a seguinte lei:

Art, I " Fica criada, no âmbito da estrutura administrativa da câmara Municipal de Jaciara'

Estado de Mato Grosso. a Escola do Legislativo que fica denominada Escola do Legislativo

RUBENS DE GODOI BUENO.

paragrafo único. A Escola do Legislativo criará programas de lormaçào tantÔ para servidores

como para comunidades e setores especílicos'

Art. 2" São objetivos específicos da Escola do Legislativo:

I - oferecer ao Parlamentar e aos servidores ,ubtídiot para identificarem a missão do Poder

Legislativo para que exerçam de forma eficaz suas atividades;

x Ipropiciár ao i'arlamentar e aos servidores a possibilidade de complementarem seus estudos

em todos os níveis de escolaridade;

lll - oferecer aos servidores conhecimentos básicos para o exercício de funções diversas dentro

da Câmara MuniciPal de Jaciara;

iV - quatincar os iervidores nas ati\,idades de suporte técnico-administrativo at,pliando a sua

formação em assuntos legislativos;
V.desenvolverproglamasdeensino,objetivandoaformaçãoeaqualificaçãodelideranças
comunitár'ias e Politicas;
vt - estimuloi a pesquisa técnico-acadêmica voltada à câmara Municipal de Jaciara. en]

cooperação com outras instituições de ensino;

vll - desenvolver atividades de pesquisa e estudos em temas de interesse político-institucional:

viit _ orgunir* e coordenar à càt".iu dos ex-presidentes da Câmara Municipal, criada nos

termos da legislação esPecífica;

IX - organizar. coordenar . p.á.ou., o programa ,.vereador Mirim - A Escola vai à câmara".

nos termos da legislação específica;

X - coordenar, registrar e organizar as l'isitas educacionais ao Poder Legislatir,o Municipal;

Xl - organizar, Ãordenar J p,on'ot'"' sen.linários' debates' cursos' palestras' conferências e

demais encontros. corn llnalidade educacional, acerca de temas atuais sobre a política brasileira:

XII-organizar.coordenarepromoverpublicações,pesquisas'estudos'atividadeseproduções
intelectuais ou cientíllcas;
XIII . organizar. coordenar e pÍomo\.er e\,entos culturais' educacionais e político-institucional:

XIV - cútribuir para o tbrtâlecimento da cidadania'

Art. 3" A Escola do Legislativo da câmara Municipal de Jaciara está vinculada diretamente à l"

Secretaria da Câmara N'luniciPal.
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂrunnA MUNtctPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.s 774, de 15 de outubro de 98)

Art. 4o A Escola do Legislativo tem a seguinte estrutura oÍganizacional:

I - Direção Escolar;
II - Coordenação Administrativa;
III - Coordenação Pedagógica e Projetos Especiais;

IV - Conselho Escolar.

§ 1". A Direção da Escola do Legislativo será exercida pelo Presidente da Câmara Municipal de

Jaciara/MT

§ 2". O Corpo Docente da Escola do Legislativo será integrado por instituições que teúam
habilitação acadêmica ou

como capacidade técnica e
Escola e no escopo de seus

estabelecido parcerias com a Câmara Municipal. Deverão ter

profissional, preferencialmente com capacitação docente, assim

àidática suficientes paÍa a atividade do magistério no âmbito da

objetivos.

§ 3o. São visitantes os prolessores convidados pela Escola do Legislativo para colaborar nas

àtividades didáticas, cieniíficas ou de pesquisa em caráter extraordinário, sem remuneração.

§ 4". Poderá ser criado o conselho Gestor Escolar, de natureza consultiva ou deliberatiYa.

confornre dispuser norma especialmente aprovada para esse fim, a qual avaliará a possibilidade

de contar.onl u prar"nçu de membros extemos, integrantes de instituições de ensino superior e

organizações da sociedade civil.

§ 5". A Escola do Legislativo poderá firmar parcerias com instituições públicas ou privadas para

a consecução dos seus objetivos educativos.

Art. 5" A Mesa Diretora da câmara editará atos compiementales necessiários ao desempenho das

atividades da Escola do Legislativo, tendo a possibilidade de ser filiada à Associação Brasileira

de Escolas do Legislativo - ABEL.

Art. 6" As despesas decorrentes da implantação, Ieestruturação e funcionamento da Escola do

Legislativo correrão por conta das dotações próprias do orçamento'

Art. 7" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação'

L o R.I ES DE SOUZA
VERE R AUTOR

Gabinete do Vereador
Em 09 de setembro de 2019.
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