
LEI Nº 1052 DE  06 DE MAIO DE 2014 

Cria Programa Novas Idéias – 
Empreendedorismo nas Escolas, autoriza o 
Município a conceder gratificação aos 
servidores do magistério participantes do 
Programa e dá outras providencias. 

A Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo, Estado de Minas Gerais, aprovou, e eu, Prefeito 
Municipal, de acordo com a competência que me é atribuída pelo art. 11 da Lei Orgânica, sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1º- Fica criado o Programa Novas Idéias - Empreendedorismo nas Escolas com objetivo de 
capacitar Professores, Pedagogos, Diretores Escolares, Vice-Diretores e Supervisores, sobre a 
importância do empreendedorismo na grade curricular. 

Art. 2º - Poderão participar do Programa: 

a)Professores regentes de turmas dos anos iniciais do Ensino Fundamental; 

b)Professores regentes de aulas dos anos finais do Ensino Fundamental das seguintes áreas do 
conhecimento: língua portuguesa, matemática, história, geografia e ciências da natureza; 

c)Professores que exerçam a função de coordenação pedagógica no Ensino Fundamental, 

d)Professores designados para o EJA – Educação de Jovens e Adultos nas seguintes áreas do 
conhecimento: química, filosofia, sociologia, matemática, história, geografia, língua portuguesa, 
física, biologia e ciências; 

f)Diretores, Vice Diretores, Pedagogos, Supervisores, Coordenadores de área do Programa Ação 
Educação, bem como os servidores da área administrativa do setor pedagógico da Secretaria 
Municipal de Educação. 

Art.3º- O Município irá capacitar os profissionais acima especificados para possibilitar a  inserção da 
disciplina Empreendedorismo no currículo das escolas. 

Art.4º - A Capacitação será divida em 3 etapas, assim distribuídas: 

I – Palestra de sensibilização e construção de cooperação sistêmica; 

II – Seminário de Transferência de Metodologia; 

III – Seminário de Formação de Multiplicadores e Gestão. 

§1º – A participação na terceira etapa, Seminário de Formação de Multiplicadores e Gestão, somente 
será possível caso o participante seja selecionado pelo profissional responsável pela capacitação 
como profissional de perfil multiplicador. 

§2º - Pela participação na capacitação, o participante receberá gratificação pecuniária distribuída da 
seguinte forma: 



I – Pela participação somente nas etapas I e II, o participante receberá R$200,00 (duzentos reais); 

II – Pela participação nas etapas I, II e III, o participante receberá R$300,00 (trezentos reais). 

§3º - Para fazer jus ao recebimento da gratificação acima estabelecida, o profissional deverá possuir 
freqüência integral em cada etapa. 

Art.5º - As despesas decorrentes desta lei correrão à conta da dotação orçamentária 
02.07.01.12.361.0018.2.037.3190.04,02.07.12.361.0016.2.026.3190.04,02.07.12.361.0018.2.028.319
0.04,02.07.12.361.0018.2.030.3190.04,02.07.12.365.0019.2.031.3190.04,02.07.12.366.0020.2.032.3
190.04,02.07.01.12.361.0018.2.037.3190.11,02.07.12.361.0016.2.026.3190.11,02.07.12.361.0018.2.
028.3190.11,02.07.12.361.0018.2.030.3190.11,02.07.12.365.0019.2.031.3190.11,02.07.12.366.0020.
2.032.3190.11, conforme estimativa de impacto orçamentário em anexo. 

Art.6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

São Gonçalo do Rio Abaixo, 06 de maio de 2014. 

 

Antônio Carlos Noronha Bicalho 

Prefeito Municipal 


