
MUNICÍPIO DE GUAÍBA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

GABINETE DO PREFEITO

JUSTIFICATIVA AO SUBSTITUTIVO DO PROJETO DE LEI N.º 062/2022

Senhor Presidente,

Nobres Vereadores.

Submeto à apreciação de Vossas Excelências o incluso Projeto de Lei n.º 062/2022, o

qual Institui a Escola Municipal de Gestão Pública e dá outras providências.

Esta proposição legislativa dispõe-se a instituir a Escola Municipal de Gestão Pública

no  Município  de  Guaíba.  A criação  de  uma  escola  de  qualificação  dos  servidores  municipais

objetiva aperfeiçoar qualificação do servidor público,  de forma a valorizá-lo e desenvolvê-lo e,

consequentemente, melhorar a prestação de serviços aos cidadãos de Guaíba.

O  Poder  Público  Municipal  precisa  desenvolver  e  promover  constantemente  o

aperfeiçoamento  da  prestação  de  seus  serviços,  devendo,  para  tanto,  estimular  as  medidas  que

qualificam o servidor. Neste sentido, a educação tem papel fundamental, pois como resultado desta

qualificação teremos servidores municipais mais capacitados, atendendo aos princípios norteadores

da Administração Pública, prestando um serviço público de melhor qualidade.

Objetivando a instituição e efetivo funcionamento da Escola de Gestão, o presente

projeto institui uma gratificação aos servidores efetivos que compõem a Comissão Gestora, eis que

exercerão  o  trabalho  que  vise  o  alcance  da  valorização  do  serviço  e  dos  servidores  públicos,

reconhecendo-os como elo fundamental entre a Administração Municipal e os cidadãos, através de

formação continuada, inovadora, qualificada e humanizada.

Desta  feita,  dada  a  justificativa  ora  lançada,  rogo a  Vossas  Excelências  que  seja

integralmente aprovado o Projeto de Lei n.º 062/2022.

Guaíba, 15 de setembro de 2022.

MARCELO SOARES REINALDO,

PREFEITO MUNICIPAL.
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SUBSTITUTIVO DO PROJETO DE LEI Nº 062, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022

Institui a Escola Municipal de Gestão Pública e dá
outras providências

Art.  1º.  Institui  na  estrutura  organizacional  do  Poder  Executivo  Municipal  a

Escola Municipal de Gestão Pública, vinculada à Secretaria Municipal de Administração e Gestão

de  Pessoas,  destinada  a  planejar,  organizar,  executar  e  avaliar  as  atividades  para  formação,

capacitação, treinamento e aprimoramento profissional dos servidores públicos municipais, agentes

públicos e agentes políticos.

Art. 2º. São objetivos da Escola Municipal de Gestão Pública:

I  –  qualificar  a  Gestão  Pública  Municipal  através  do  desenvolvimento  de

conhecimentos dos servidores municipais, necessários para o exercício das atribuições relativas aos

seus cargos;

II – promover a conquista de novos conhecimentos no âmbito da gestão pública e

a permanente qualificação dos servidores, dos agentes públicos e agentes políticos da Prefeitura

Municipal de Guaíba, resultando na melhor prestação de serviço público;

III  –  atuar  com excelência  na  qualificação e  aperfeiçoamento  profissional  dos

servidores públicos municipais, agentes públicos e agentes políticos.

Art.  3°. Poderão  participar  das  atividades  de  formação,  desenvolvimento,

treinamento, capacitação profissional e educação continuada, promovidas pela Escola Municipal de

Gestão Pública:

I – servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo e em comissão;
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II  – servidores que exercem empregos públicos regidos pela Consolidação das

Leis do Trabalho;

III – servidores admitidos temporariamente na forma da Lei;

IV  –  servidores  cedidos  de  outra  esfera  ou  ente  governamental  para  este

Município;

V – estagiários;

VI  –  munícipes  inseridos  em  programas  específicos  desenvolvidos  para

complementar a aplicação de políticas públicas;

VII – servidores, agentes públicos e políticos do município e de outros órgãos ou

entidades dos Poderes da União, dos Estados e dos Municípios, para a realização de objetivos de

interesse comum, mediante mútua colaboração.

§1º.  Poderão ainda participar,  ou ser convocados,  os candidatos  aprovados em

concurso público e convocados para realizar curso de formação.

§2º.  A definição  dos  participantes  será  realizada  pela  coordenação  da  Escola

Municipal de Gestão Pública com o Secretário da pasta interessada.

§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.



MUNICÍPIO DE GUAÍBA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

GABINETE DO PREFEITO

Art. 4º. As atividades de formação, desenvolvimento, capacitação profissional e

de  educação  continuada,  promovidas  pela  Escola  Municipal  de  Gestão  Pública  poderão  ser

oferecidas nas modalidades de Educação Presencial e de Educação à Distância.

Parágrafo  único.  As  atividades  promovidas  pela  Escola  Municipal  de  Gestão

Pública poderão ser desenvolvidas em parceria com outras escolas de gestão pública, instituições de

ensino, associações/ONGs e outras entidades de esferas governamentais, não governamentais ou

privadas, que possuam em seu estatuto competência na área de formação, através de lei, convênio,

termo de cooperação, contrato, ou outro permitido em Lei.

Art.  5º. Os  certificados  de  participação  e  frequência  mínima,  nas  atividades

desenvolvidas, serão estabelecidas, nos termos do seu regulamento.

Art. 6º. As atividades promovidas pela Escola de Gestão Pública deverão observar

a  apresentação  de  projeto  do  trabalho  a  ser  desenvolvido  como  atividade  de  formação,

desenvolvimento,  capacitação  e  de  educação  continuada,  previamente  acordado  entre  a  Escola

Municipal de Gestão Pública e a Secretaria ou o Órgão interessado.

Art. 7º. A Escola Municipal de Gestão Pública, no cumprimento de sua missão,

poderá  trabalhar  com  educadores  externos  ou  internos,  podendo  estabelecer  valor  para  hora-

atividade dos educadores internos designados, limitados ao valor máximo mensal previsto no art. 11

desta Lei, em formato a ser definido em seu regulamento.

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 até 07

(sete) servidores municipais, sendo um deles designado como Diretor, e será vinculada à Secretaria

Municipal da Administração e Gestão de Pessoas.

Paragrafo  Único.  Cabe  à  Comissão  Gestora  responder  pela  administração  e

gerenciamento  de  atividades  administrativas,  financeiras  e  operacionais  da  Escola;  elaborar
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relatórios  de  natureza  administrativa;  gerenciar  recursos  humanos,  financeiros  e  físicos  de  seu

departamento; pesquisar, planejar, organizar e controlar as atividades inerentes à Escola de Gestão;

coordenar  atividades,  equipes  e  fiscalizar  projetos  inerentes  a sua área de atuação;  promover  a

integração e interação entre os diversos órgãos das Secretarias; e entre as Secretarias; elaborar e

aplicar  o  cronograma  de  atividades  da  Escola;  propor  a  criação,  atualizações,  extinções  e

adequações  nos  treinamentos,  cursos  e  capacitações  realizadas  pela  Escola,  visando  atender  à

legislação vigente; executar atividades afins.

Art. 9º.  Fica estabelecido, através desta Lei, uma gratificação mensal para cada

membro da comissão gestora da Escola Municipal de Gestão Pública de que trata o art. 129, § 1º, da

Lei Municipal nº 2.586, de 20 de abril de 2010.

Art.  10. O Prefeito  Municipal  designará  dentre  os  membros  que  compõem a

Comissão  Gestora,  um servidor  efetivo,  para  dirigir  os  trabalhos  da  Comissão,  que  dirigirá  os

trabalhos e representará, institucionalmente, a Escola Municipal de Gestão Pública, em atividades

internas e externas.

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  paga  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  paga  mensalmente  para  o  servidor  responsável  por  dirigir  os  trabalhos  da

Comissão.

§1º. A gratificação de que trata este artigo será paga na mesma data e junto do

pagamento da remuneração dos servidores públicos municipais, e o valor definido no caput deste

artigo será reajustado anualmente, na mesma data e no mesmo percentual de reajuste aplicado à

remuneração dos servidores púbicos municipais.

§2º. As reuniões serão realizadas, sempre que possível, fora do horário normal de

trabalho dos membros da comissão.
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Art.  12. A  seleção  de  Educadores  para  as  atividades  de  promoção,

desenvolvimento, treinamento, capacitação profissional e de educação continuada, serão realizadas

pela Comissão Gestora da Escola Municipal de Gestão Pública com base na análise do currículo

profissional do candidato e da proposta de trabalho, nos termos do seu regulamento.

§1º. A seleção dos Educadores Internos observará, preferencialmente, a relação

entre os conteúdos das atividades de desenvolvimento, capacitação e educação continuada com as

atribuições  dos  cargos  ou  funções  exercidas  pelos  mesmos  no  âmbito  do  Poder  Executivo

Municipal.

§2º. A análise do currículo profissional dos candidatos deve considerar a formação

acadêmica e complementar,  a produção intelectual,  técnica e cultural,  a experiência profissional

relativa ao conteúdo desenvolvido nas atividades e a experiência adquirida.

§3º. A seleção do servidor como Educador Interno não pode importar em prejuízo

ao  bom andamento  do  serviço  público,  devendo  o  Secretário,  ao  qual  o  servidor  encontra-se

subordinado, autorizar expressamente a participação do servidor.

Art.  13. Compete  ao  Educador  das  atividades  de  formação,  desenvolvimento,

treinamento, capacitação profissional e de educação continuada, promovidas pela Escola Municipal

de Gestão Pública:

I – comparecer às reuniões, quando convocados pela Comissão Gestora da Escola

de Gestão Pública, para tratar da atividade de formação, desenvolvimento, capacitação profissional

e de educação continuada;

II – apresentar proposta de trabalho abrangendo o conteúdo a ser desenvolvido, a

metodologia  de  ensino  e  os  recursos  necessários  para  atividade,  submetendo  à  apreciação  da

Comissão Gestora da Escola de Gestão Pública;
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III – controlar a frequência dos participantes;

IV – participar de reunião de avaliação com os responsáveis pela coordenação das

atividades;

V – ser pontual e assíduo nas atividades para as quais for selecionado; e

VI – ser ético e profissional no desenvolvimento das atividades.

Art. 14. Para efetivar as atividades de formação, desenvolvimento, capacitação

profissional  e  de  educação  continuada,  promovidas  pela  Escola  Municipal  de  Gestão  Pública

poderão ser requisitados servidores das Secretarias, mediante autorização expressa do Secretário

Municipal de Administração e Gestão de Pessoas.

Art. 15. A Escola de Gestão Pública poderá solicitar apoio técnico das Secretarias

e  Unidades  da  Prefeitura  Municipal,  para  o  desempenho  das  atividades  administrativas  e

pedagógicas.

Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíba, em 15 de setembro de 2022.

Registre-se e Publique-se.

Juliano de Mattos Ferreira,

Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas.


