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DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO 

E GESTÃO PÚBLICA DE MOSTARDAS - EGEP E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS  
 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou, nos termos da Lei 
Orgânica do Município, e eu, MOISÉS BATISTA PEDONE DE SOUZA, Prefeito Municipal, 
sanciono e promulgo a seguinte: 

 

L E I : 
 
 

Art. 1º - Fica criada a Escola de Governo e Gestão Pública - EGEP de 
Mostardas, órgão vinculado à Secretaria de Planejamento que estabelecerá regras, diretrizes e 
condições técnicas e operacionais para seu funcionamento. 

 

Art. 2º - A EGEP terá como objetivos: 
 

I - promover o treinamento e a capacitação de servidores municipais ativos nas mais diversas 
áreas de necessidade, na forma presencial, semipresencial ou por meio dos recursos utilizado 
na modalidade de Ensino a Distância - EAD - autônoma ou conjuntamente, mediante convênio, 
com outras entidades ou instituições que tenham a mesma finalidade; 
 

II - assessorar e dar suporte técnico-científico à identificação da necessidade de treinamento no 
âmbito da administração direta e indireta do Município; 
 

III - orientar e coordenar Projetos de Cursos de Capacitação e Programas de Treinamento, a 
serem desenvolvidos pela EGEP ou por agentes externos, observada a consonância da área de 
atuação e a formação profissional dos servidores envolvidos, mediante convênio, termo de 
parceria e outros instrumentos; 
 

IV - disponibilizar a estrutura física apropriada à divulgação e à realização dos cursos de 
capacitação e treinamento e prover os recursos audiovisuais e materiais didático-pedagógicos 
necessários; 
 

V - promover a integração entre a Administração Municipal e as instituições de ensino e 
pesquisa, visando ao aperfeiçoamento técnico-científico do quadro de profissionais; 
 

VI - certificar concluintes de curso de capacitação ou treinamento, preferencialmente em meio 
digital e informar ao órgão responsável pelo registro das informações funcionais dos servidores 
municipais, para registro da respectiva carga horária na ficha funcional do servidor; 
 

VII - assessorar o prefeito e a equipe de dirigentes municipais na formação técnico-política de 
quadros de alta direção e gestores capacitados na formulação de estratégias de 
desenvolvimento municipal e institucional, tendo com objetivo a melhoria da qualidade da 
participação social e política da população e entidades representativas no processo de governo e 
na capacitação para os processos de modernização e ajuste institucional da prefeitura;  
 

VI - articular com organizações estaduais, nacionais e internacionais os recursos necessários 
para a execução dos Programas de Capacitação; 
 

VII - efetuar contatos com instituições e professores estaduais, nacionais e internacionais, que 
obedeçam ao requisito de alto nível de qualidade e experiência comprovada, para a realização 
dos cursos e atividades de formação e capacitação da EGEP; 
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VIII - realizar todas as atividades de apoio logístico, requeridas para o desenvolvimento das 
atividades da EGEP; 
 

IX - manter contatos e intercâmbios com organizações estaduais, nacionais e internacionais, tais 
como, Centros de Treinamento, Escolas de Governo, Universidades, Centros de Pesquisa e 
congêneres, respeitando a afinidade da missão institucional desenhada; 
 

X - formar um grupo básico de servidores municipais multiplicadores permanentes e dos 
participantes externos que se destacarem em treinamentos e atividades da EGEP, com 
qualidades técnicas e docentes em áreas críticas de formação e treinamento; 
 

XI - atuar em parceria com as redes de escolas de governo vigentes no âmbito municipal, 
estadual, nacional e internacional; e 
 

XII - criar e manter atualizado observatório oficial de indicadores sociais, econômicos e políticos 
do Município de Mostardas. 

 

§ 1º - Fica a EGEP autorizada a celebrar convênios, termos de 
cooperação técnica ou instrumentos jurídicos equivalentes com Instituições de Ensino 
devidamente credenciadas, bem como com entidades públicas ou privadas para prestação de 
serviços educacionais e/ou outros, com a anuência expressa do Chefe do Poder Executivo; 

 

§ 2º - A EGEP terá como missão institucional formar lideranças 
políticas, sindicais e sociais nas áreas de sua competência e especialidade, com a finalidade de 
elevar a qualidade da participação política e cidadã no monitoramento, avaliação, correção e 
qualidade da gestão pública municipal; 

 

§ 3º - São considerados agentes externos, de que trata o inciso III 
deste artigo, além das instituições de ensino superior, as fundações, institutos, empresas e 
profissionais de notória especialização que desenvolvem ou promovem programas e projetos na 
área de capacitação e treinamento de pessoal; 

 

§ 4º - A EGEP poderá ofertar formações para os poderes Legislativo, 
Judiciário e Ministério Público mediante parcerias institucionais firmadas entre estes entes e o 
Poder Executivo.  

 

Art. 3º - A EGEP terá sua estrutura organizacional agrupada em: 
 

I - Conselho Gestor, coordenado pela Secretaria de Planejamento e com participação das 
Secretarias da Educação e da Administração; 
 

II - Unidades de Assessoramento. 
 

§ 1º - A nomeação dos Conselheiros do Conselho Gestor será feita por 
decreto do Poder Executivo que disporá sobre as suas atribuições. 

 

§ 2º - A competência e a descrição Unidade Assessoramento previstas 
neste artigo serão estabelecidas por Regulamento. 

 

Art. 4º - Para a consecução de seus objetivos, a EGEP contará com 
servidores municipais que, mediante convênio, ou ato próprio, serão colocados à disposição da 
EGEP, com todos os direitos e vantagens inerentes ao cargo. 
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Art. 5º - Constituem patrimônio e recursos da EGEP: 
 

I - Os bens e direitos que lhe forem destinados pela Prefeitura Municipal de Mostardas; 
 

II - Os recursos que lhe forem destinados pela União, Estado, Municípios e demais pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, nacionais e internacionais; 
 

III - Receitas de convênio e contratos, dotações e aquelas inerentes às suas atividades, incluindo 
a venda de ingressos e produtos advindos das ações desenvolvidas pelo EGEP. 
 

IV - Recursos oriundos de fundos de amparo e de apoio à pesquisa; 
 

V - Recursos provenientes de convênios, projetos e doações de organismos nacionais e 
internacionais, interessados em patrocinar ações de capacitação de quadros gerenciais e de 
pesquisa aplicada ao setor público; 
 

VI - Auxílio financeiro, doação, legado, contribuição ou subvenção que lhe forem concedidos; 
 

Parágrafo Único - Os bens patrimoniais EGEP serão aplicados 
exclusivamente na consecução de seus objetivos institucionais, revertendo, em caso de 
extinção, ao patrimônio do Município de Mostardas.  

 

Art. 6º - Para o início de seu funcionamento EGEP poderá utilizar-se 
de funcionários efetivos, comissionados e contratados assim como de mecanismos legais que 
lhe possibilitem contratar pessoal para execução de atividades de natureza determinada. 

 

Art. 7º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por 
conta de dotações consignadas no orçamento do município. 

 

Art. 8º - A função de conselheiro por ser considerada de relevante 
interesse público, não caberá qualquer remuneração. 

 

Art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado, no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, a emitir os atos que se fizerem necessários à regulamentação e implantação da 
EGEP. 

 

Art. 10 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.  
 
 

GABINETE  DO  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  MOSTARDAS,    24   de   janeiro   de   2017.               
 
 

 
 

MOISÉS BATISTA PEDONE DE SOUZA 

Prefeito Municipal 
 
 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
 
 

   ANDRÉ DE LEMOS SOARES 

         Chefe de Gabinete    

 

 

 


