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ATO DA MESA Nº   360 

 

 

      De:  11 de janeiro de 2022. 

 

 

 

 

 CONSIDERANDO  a  promulgação da Constituição Federal, em outubro 

de 1988, dentre os inúmeros benefícios que foram legados à sociedade brasileira, destaca-se o 

conjunto de regras a serem observadas pelos administradores vinculados à gestão do Estado, que 

tratam da transparência da função pública, que passou a ter como princípios básicos a legalidade, 

a moralidade, a publicidade e a eficiência, adotando o Modelo Gerencial de Administração 

Pública; 

 

 CONSIDERANDO  que nesse sentido, a Emenda Constitucional nº 19, 

de 04 de junho de 1998, a qual incorporou ao texto da Constituição Federal a obrigação da 

manutenção de Escolas de Governo para o aperfeiçoamento e formação dos talentos humanos da 

administração,  ficou definido que esta atribuição permeia todos os níveis de governo, ou seja, a 

União, os Estados e os Municípios, a saber: 

 

“Art. 39............ 

 

§ 2º  A União, os Estados e o Distrito Federal manterão Escolas de 

governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, 

constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a 

promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou 

contratos entre os entes federados. ” 

 

 CONSIDERANDO as melhorias oriundas da capacitação dos servidores, 

com aumento da produtividade e qualidade das atividades desenvolvidas; 

 

 CONSIDERANDO a oportunidade de contribuir para a formação dos 

talentos humanos da administração, manutenção da memória, o aprimoramento e o fortalecimento 

do papel institucional do Poder Legislativo Municipal; 

 

 CONSIDERANDO a condição de contribuir no planejamento estratégico 

administrativo da Câmara Municipal, dentro de suas competências, em cooperação com 

instituições de ensino, solicitando informações às unidades da Câmara; 
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 CONSIDERANDO a possibilidade de estabelecer parcerias com entidades 

de ensino; 

 CONSIDERANDO  a Resolução  nº  452/2021, de autoria da Mesa da 

Câmara,  que instituiu a escola do Parlamento, a qual estabelece o objetivo de oferecer suporte 

conceitual de natureza técnico-administrativa às atividades do Poder Legislativo, com a 

aprimoração técnica dos servidores, com a formação, capacitação e requalificação. 

 

 O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Excelentíssimo Senhor 

FAUSTO MIGUEL MARTELLO, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II 

do Art. 25 da Lei Orgânica do Município de Guarulhos, promulgada em 05 de abril de 1990, 

expede o seguinte Ato da Mesa: 

 

 

CAPÍTULO  I 

 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

 

 

 Art. 1º    Fica regulamentada a ESCOLA DO PARLAMENTO DE 

GUARULHOS, subordinada à Mesa da Câmara, que atuará para oferecer suporte conceitual de 

natureza técnico, científica e administrativa às atividades do Poder Legislativo. 

 

 Art. 2º   A  ESCOLA DO PARLAMENTO DE GUARULHOS para a 

consecução dos seus objetivos institucionais, será assistida pelas demais unidades administrativas 

da Câmara Municipal de Guarulhos, atuando diretamente junto a estas no limite das respectivas 

atribuições legais. 
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CAPÍTULO II 

 

DA MISSÃO, DOS OBJETIVOS E PRERROGATIVAS 

 

 

DA MISSÃO: 

 

 

 Art. 3º  A ESCOLA DO PARLAMENTO DE GUARULHOS tem como 

missão precípua contribuir para a formação dos talentos humanos da administração, manutenção 

da memória, o aprimoramento e o fortalecimento do papel institucional do Poder Legislativo 

Municipal. 

 

  Art. 4º   A atuação da Escola do Parlamento será pautada pelos princípios 

que regem a administração pública e será inspirada pelos valores da colaboração, da eficiência da 

transparência, da pluralidade, da legalidade, da moralidade e da inclusão com equidade. 

 

 

DOS OBJETIVOS: 

 

 Art.  5º São objetivos da ESCOLA DO PARLAMENTO DE 

GUARULHOS: 

 

 I - Realizar estudos, pesquisas, cursos e debates para o desenvolvimento e 

aplicação de políticas públicas no Município; 

 

 II - Oferecer ao Parlamentar e aos munícipes subsídios para a identificação 

da missão do Poder Legislativo, para que exerçam de forma eficaz suas atividades; 

 

 III - desenvolver programas de ensino, cursos e palestras, objetivando a 

formação e a qualificação de lideranças comunitárias e políticas; 

 

 IV - Estimular a pesquisa técnico, científica e acadêmica voltada à Câmara 

Municipal em cooperação com outras instituições de ensino; 
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 V - Integrar Programas em esfera estadual ou federal, propiciando a 

participação de Parlamentares, servidores e agentes políticos em videoconferências e treinamentos 

à distância; 

 

 VI - Auxiliar na preparação do planejamento estratégico administrativo da 

Câmara Municipal, dentro de suas competências, em cooperação com instituições de ensino, 

solicitando informações às unidades da Câmara; 

 

 VII - Realizar eventos, seminários e encontros no âmbito de suas 

competências; 

 

 VIII - Promover a cada dois anos um Congresso com a finalidade de avaliar, 

discutir e refletir sobre o papel institucional e conjuntura dos parlamentos no Brasil; 

 

 IX- Instituir comissões temáticas para discussão de elementos voltados ao 

desenvolvimento econômico e instrumentos propiciadores de inovação na cidade; 

 

 X - Prover estudos e pareceres opinativos para credenciamentos de 

instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação – ICTs no âmbito municipal, alinhada com a 

regulamentação federal; 

 

 XI - Promover com recursos próprios ou em parcerias, eventos 

comemorativos temáticos, celebrando, como empreendedor do ano, Prêmio Inovador e outros de 

interesse da Municipalidade; 

 

 XII - Desenvolver ações para manutenção e resgate da memória do 

Legislativo Municipal; 

 

 XIII - Promover ações de integração e articulação com as entidades 

educacionais e do terceiro setor; 

 

 XIV -  Promover cursos de capacitação para elevar a qualidade e eficiência 

do quadro de colaboradores. 
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DAS PRERROGATIVAS: 

 

 

 Art.  6º  São prerrogativas da ESCOLA DO PARLAMENTO DE 

GUARULHOS: 

 

 I - Celebração de acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e 

inovação, com plano de trabalho específico e de acordo com os objetivos desta resolução; 

  

 II -  Aquisição de dados e revistas especializadas; 

 

 III - Desenvolver publicação na perspectiva de gestão do conhecimento, 

privilegiando divulgar casos que podem ser replicados e ajudar na solução e dinamização dos 

processos administrativos. 

 

 IV -  Desenvolver e articular programas de Pós-Graduação, com cursos de 

especialização e de aperfeiçoamento;  

 

 V - Programa de Formação e Desenvolvimento Profissional de Agentes do 

Poder Legislativo e demais Servidores Públicos, com cursos de extensão e cursos livres de curta 

duração;  

 

 VI - Programas de articulação Legislativa: Redes de Conhecimento e 

Tecnologia no Parlamento incluindo a gestão de espaço destinado ao desenvolvimento 

compartilhado de iniciativas de fomento à inovação de interesse público no Poder Legislativo; 

 

 VII - Programas de difusão das iniciativas com articulação com a imprensa; 

 

 VIII- Constituir grupos de trabalho técnicos, em temas de interesse do 

Legislativo que demandem conteúdos técnicos; 

 

 IX - Credenciar entidades como instituições de Ciência, Tecnologia e 

Inovação no âmbito do Município de Guarulhos;  

 

 X- Promover concursos/olimpíadas temáticas visando envolver, estimular 

a sociedade na cultura de conhecimento e Inovação.  
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CAPÍTULO III   

 

 DA ORGANIZAÇÃO, DIREÇÃO E COORDENAÇÃO 

 

 

 Art. 7º    A ESCOLA DO PARLAMENTO DE GUARULHOS será 

dirigida por um Núcleo de Desenvolvimento Estruturante – NDE, com nomeação de servidores do 

Legislativo, com mandato de dois anos, prorrogáveis por iguais períodos sucessivos, assim 

constituído: 

 

 I - 1 (um) Superintendente Estratégico, servidor efetivo ou inativo do 

Legislativo e detentor de cargo de provimento efetivo na época da aposentadoria, nomeado pelo 

Presidente da  Câmara Municipal de Guarulhos; 

 

 II - 1 (um) Coordenador Operacional, servidor integrante das carreiras de 

nível superior do Quadro de Pessoal Legislativo, nomeado pelo Presidente da Câmara Municipal 

de Guarulhos; 

 

 III - 1 (um) Coordenador Acadêmico, detentor de cargo de provimento em 

comissão de Pessoal Legislativo, lotado no Setor de administração, titular de cargo de nível 

superior da Edilidade, com titulação stricto sensu de doutorado, nomeado pelo Presidente da 

Câmara Municipal de Guarulhos; 

 

 IV -  A Secretaria  será  composta por 02 (dois) detentores de cargos 

efetivos, com titulação compatível e nomeados pelo Presidente da Câmara Municipal de 

Guarulhos. 

  

 Parágrafo Único. Os integrantes do Núcleo de Desenvolvimento 

Estruturante desempenharão as atribuições que neste Ato da Mesa específica, sem prejuízo das 

atribuições do cargo de que é titular. 

 

                                    Art. 8º  Incumbe ao NDE – Núcleo de Desenvolvimento estruturante da 

ESCOLA DO PARLAMENTO DE GUARULHOS a deliberar de forma colegiada sobre as 

questões acadêmicas e administrativas em geral. 

 

 

http://www.guarulhos.sp.leg.br/


 

PODER LEGISLATIVO 
Cidade de Guarulhos 

 

 

Avenida Guarulhos, 845 – Vila Vicentina – CEP 07023-000 – Guarulhos-SP PABX (11) 2475-0200 
http://www.guarulhos.sp.leg.br 

- Pág. 7/12 - 

 

 
- Ato da Mesa nº 360 – fls. 07- 

 

 

 

                                      Art. 9º  A fim de viabilizar a consecução dos objetivos institucionais, a 

ESCOLA DO PARLAMENTO DE GUARULHOS poderá contar com outros servidores 

efetivos designados, na forma da lei, para colaborar com suas atividades administrativas e 

acadêmicas. 

                                   Art.  10.    Ao Superintendente Estratégico compete: 

 

                                   I - Representar a ESCOLA DO PARLAMENTO DE GUARULHOS 

junto à Administração da Câmara Municipal e a entidades e instituições externas; 

 

 II - Dirigir as atividades da ESCOLA DO PARLAMENTO DE 

GUARULHOS e tomar as providências necessárias à sua regularidade de funcionamento, 

podendo, para tanto, solicitar a lotação de servidores; 

 

                                   III - Elaborar relatório anual de atividades a ser submetido à Mesa Diretora;  

 

                                   IV - Orientar os serviços de secretaria da ESCOLA DO PARLAMENTO 

DE GUARULHOS; 

 

                                    V - Assinar certificados, em conjunto com um dos Coordenadores do NDE, 

documentos escolares e a correspondência oficial da ESCOLA DO PARLAMENTO DE 

GUARULHOS; 

 

                                    VI - Propor à Mesa o recrutamento temporário de professores, instrutores, 

monitores, palestrantes e conferencistas; 

 

                                    VII - Propor à Mesa a celebração de protocolos, convênios, intercâmbios e 

contratos com entidades e instituições de Ciência e Tecnologia para consecução dos objetivos da 

Resolução; 

 

                                    VIII- cumprir e fazer cumprir o Regimento da Escola do Parlamento;  

 

                                     IX - dirigir as atividades da Escola do Parlamento e tomar as providências 

necessárias ao seu regular funcionamento;  

 

                                     X - Administrar os gastos de acordo com a previsão orçamentária. 
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    XI - Outras incumbências que vierem a ser atribuídas por regulamento ou 

deliberação da Diretoria. 

 

                                     Art.  11.   Ao Coordenador Operacional incumbe: 

 

                                     I - Substituir o Superintendente Estratégico na sua ausência, para os fins 

do inciso V do art. 11 desta lei; 

 

                                     II - Atuar em conjunto com o Superintendente Estratégico nos casos em 

que for necessário em decorrência da natureza do ato; 

 

 III - Propor convênios, termos de parceria e outras iniciativas que visem 

ao aprimoramento institucional e funcional da ESCOLA DO PARLAMENTO DE 

GUARULHOS; 

 

                                      IV - Implementar e operacionalizar as deliberações tomadas pelo NDE; 

 

 V - Coordenar os trabalhos gerais da ESCOLA DO PARLAMENTO DE 

GUARULHOS, sem prejuízo das atribuições dos Coordenadores; 

 

 VI - Outras incumbências que vierem a ser atribuídas por regulamento ou 

deliberação da Diretoria. 

 

 Art.  12.  Ao Coordenador Acadêmico compete: 

 

 I - Atuar conjuntamente com os demais membros do NDE, nos casos 

previstos neste Ato da Mesa ou em que for necessário em decorrência da natureza do ato; 

 

 II - Representar o Superintendente Estratégico quando este estiver ausente; 

 

 III - Propor convênios e parcerias com instituições acadêmicas; 

 

 IV - Promover a elaboração e revisão periódica do projeto pedagógico; 
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 V - Organizar e coordenar o Núcleo Acadêmico, sendo organismo de 

aconselhamento e apoio das atividades, com Regimento Interno específico e envolvendo a   

participação de representantes das instituições de ensino superior, entidades da sociedade civil e 

membros do Legislativo; 

 

 VI - Outras incumbências que vierem a ser atribuídas por regulamento ou 

deliberação do NDE. 

 

                                      Art.  13.   O NDE poderá designar Auxiliares dentre Servidores deste 

Legislativo, para atuarem como suporte, apoio e assistência nas atividades e projetos da Academia 

do Parlamento Legislativo, sendo a atuação desses, sem prejuízo das atribuições dos cargos que 

são titulares. 

 Art.  14.     Compete ao Auxiliar: 

 

  I - Manter atualizados os registros de alunos, professores, instrutores e 

conferencistas;  

 

 II - Providenciar os diários de classe ou lista de presença;  

 

 III - Expedir certificados;   

 

  IV - Manter cadastro de nomes de profissionais, instrutores, especialistas e 

entidades conveniadas; 

  

 V - Lavrar atas das reuniões do NDE;  

 

 VI - Elaborar a correspondência da Escola do Parlamento;  

 

 VII - Prover as necessidades de material para o desenvolvimento dos 

programas;  

 

 VIII - Manter calendário atualizado dos eventos da Escola do Parlamento 

para instrumentalizar a Diretoria e organizar a sua agenda para participação nas atividades; 

 

  IX - Manter o serviço administrativo da Escola do Parlamento;  

 

http://www.guarulhos.sp.leg.br/


 

PODER LEGISLATIVO 
Cidade de Guarulhos 

 

 

Avenida Guarulhos, 845 – Vila Vicentina – CEP 07023-000 – Guarulhos-SP PABX (11) 2475-0200 
http://www.guarulhos.sp.leg.br 

- Pág. 10/12 - 

 

  
- Ato da Mesa nº 360 – fls. 10- 

 

  

 X - Desenvolver outras atividades inerentes ao cargo ou que lhe forem 

designadas. 

 

 Art.  15.    Aos Coordenadores compete: 

 

 I - Atuar conjuntamente com o NDE, nos casos em que for necessário em 

decorrência da natureza do ato; 

 

 II - A coordenação dos trabalhos administrativos e acadêmicos, em geral ou 

especialmente designados pela Diretoria; 

 

 III - Outras incumbências que vierem a ser atribuídas por regulamento ou 

deliberação da NDE outras atribuições designadas em Regulamento. 

 

 

DO CORPO DOCENTE: 

 

 

 Art. 16.   O Corpo Docente da ESCOLA DO PARLAMENTO DE 

GUARULHOS, mobilizado em projetos específicos, quando da sua necessidade, fica subordinado 

a decisão do NDE e será integrado por Professores Visitantes, integrantes do Quadro de Pessoal 

do Legislativo ou não, com habilitação acadêmica ou profissional, 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. 

 

 I.  São visitantes os professores convidados pela ESCOLA DO 

PARLAMENTO DE GUARULHOS para colaborar nas atividades didáticas, científicas ou de 

pesquisa em caráter extraordinário. 

 

                                     Art. 17.  As atividades docentes serão remuneradas ou desempenhadas a 

título de colaboração, respeitadas as normas legais aplicáveis à espécie. 

 

                                     Art. 18.  A contratação do corpo docente respeitará as normas legais 

pertinentes, e a sua seleção ao disposto no Regulamento da ESCOLA DO PARLAMENTO DE 

GUARULHOS, quando prevista em Convênio ou Termo de Ajuste, autorizada a remuneração, na  
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condição de professores, de servidores integrantes dos quadros permanentes da Câmara Municipal 

de Guarulhos, quando por atividades realizadas em compatibilidade de horário.  
- 

 

 

CAPÍTULO IV  

 

 DO REGIME DIDÁTICO 

 

 

 

 Art. 19. Os projetos da ESCOLA DO PARLAMENTO DE 

GUARULHOS poderão ser organizados na forma de atividades livres, seminários, colóquios, 

cursos e projetos de extensão universitária e/ou cursos e programas de pós-graduação em nível de 

aperfeiçoamento e especialização, bem como promover a divulgação de sua produção intelectual 

ou científica, de forma onerosa ou gratuita. 

 

 Art.  20. Para cada uma das formas de oferta, serão definidos os critérios de 

participação, metodologias, avaliação e certificação a partir de suas características e objetivos 

instrucionais. 

 

 

CAPÍTULO V 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

 

 Art. 21.  A Mesa editará atos complementares necessários ao desempenho 

das atividades da ESCOLA DO PARLAMENTO DE GUARULHOS e a possibilidade de 

filiação a entidades com finalidades alinhadas a missão da escola. 

 

                                      Art.  22.  As despesas decorrentes da execução correrão por conta das 

dotações orçamentárias próprias consignadas em Orçamento e suplementadas se necessário. 

 

                                      Art.  23.  Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência da Câmara 

Municipal de Guarulhos. 
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                                       Art. 24.   Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário, em especial o Ato da Mesa nº 352/2021. 

 

                                        Câmara Municipal de Guarulhos, 11 de janeiro de 2022. 

 

 

 

 

 

FAUSTO MIGUEL MARTELLO 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

Publicado aos  onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois e afixado em local 

público de costume, na  sede da Câmara Municipal de Guarulhos. 

 

 

 

 

 

 

 

SERGIO LUIZ DEBONI 

Gestor de Planejamento Estratégico da Administração 

http://www.guarulhos.sp.leg.br/

