
 

EMENDA AO PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO N° 062/2022 

 

Institui a Escola Municipal de Gestão Pública e dá ou-
tras providências. 

 

Art. 1º Altera o inciso VI e o § 3º do art. 3º do PLE 062/2022, que passa a ter a seguinte redação: 
 
Art. 3º... 
VI – munícipes inseridos em programas específicos desenvolvidos para complementar a aplicação de 
políticas públicas ou público externo em geral, de acordo com a atividade proposta; 
... 
§3º Para a participação de que tratam os incisos VI e VII, serão ofertadas as vagas somente quando 
forem estas excedentes e os servidores e estagiários da Administração Pública Direta e Indireta do 
Município de Guaíba estiverem contemplados na maioria das vagas, com exceção de atividades orga-
nizadas especificamente para o público externo. (NR) 
 
Art. 2º Altera o art. 8º, caput, do PLE 062/2022, que passa a ter a seguinte redação: 
 
Art. 8º Para o desenvolvimento das atribuições da Escola Municipal de Gestão Pública, fica instituída 
a Comissão Gestora da Escola Municipal de Gestão, constituída por três servidores municipais efeti-
vos e estáveis, com pós-graduação, com análise do currículo profissional dos candidatos considerando 
a formação acadêmica e complementar, devendo apresentar projeto pedagógico, e será vinculada à 
Secretaria Municipal da Administração e Gestão de Pessoas. 
... (NR) 
 
Art. 3º Altera o art. 11, caput, do PLE 062/2022, que passa a ter a seguinte redação: 
 
Art. 11. A gratificação de que trata o art. 9º corresponderá ao valor fixo de R$ 2.048,09 (dois mil e 
quarenta e oito reais e nove centavos), a ser pago mensalmente a cada integrante da Comissão Gestora 
e o valor fixo de R$ 3.644,00 (três mil seiscentos e quarenta e quatro reais), a ser pago mensalmente 
para o servidor responsável por dirigir os trabalhos da Comissão, desde que realizada ao menos uma 
atividade semanal. (NR) 
 
Art. 4º Renumera o art. 17 para art. 16. 

 
 
 
 

____________________ 
Ver. Everton da Academia (PTB) 

 
 
 

___________________ 
Ver. Airton Elegância (PTB) 
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