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DECRETO LEGISLATIVO 001/2019 DE 29/01/2019. 
 

Dispõe sobre a criação da “Escola do 
Legislativo” no âmbito da Câmara Municipal de Boituva 

e dá outras providências. 

   
O Presidente da Câmara Municipal de Boituva faz saber 
que o plenário aprovou e ele promulga o seguinte 
Decreto Legislativo: 
 
 Art. 1º Fica criada a Escola do Legislativo da 
Câmara Municipal de Boituva.  
 
 § 1º A Escola do Legislativo é vinculada a Mesa 
Diretora da Câmara de Vereadores de Boituva. 
 § 2º A Escola do Legislativo da Câmara de 
Vereadores de Boituva fica denominada “Professor Benedito 
Olímpio Leite” (Professor Ipojucã). 
 
 Art. 2º A Escola do Legislativo tem por objetivos: 

i. Desenvolver programas de formação, qualificação, cursos e 

palestras para capacitar os servidores municipais, os 

conselhos, a comunidade em geral – em especial as 

crianças, adolescentes e jovens, bem como os agentes 

políticos em temas relacionados às atividades institucionais 

do Poder Legislativo e Políticas Públicas, visando a 

integração da Câmara Municipal de Boituva à sociedade civil 

organizada. 

ii. Oferecer aos servidores públicos, conselheiros e agentes 

políticos interessados, suporte conceitual, capacitação e 

treinamento para atuação das funções legislativas e 

deliberativas, principalmente aquelas voltadas à elaboração 

de leis, estudos sobre matérias orçamentárias, finanças 

públicas, exercício do poder de fiscalização e políticas 

públicas. 

iii. Desenvolver programas de ensino, objetivando a integração 

da Câmara Municipal de Boituva à sociedade civil 

organizada, franqueando espaços públicos de debate e 

aprimoramento do instituto da transparência e da 

democracia. 

iv. Propiciar aos servidores, com quaisquer níveis de 

escolaridade, a possibilidade de complementar seu 

aperfeiçoamento profissional. 

v. Facilitar a compreensão dos mecanismos de elaboração, 

tramitação, votação e execução das proposituras legislativas 

e de políticas públicas. 

vi. Desenvolver programas de ensino, objetivando a integração 

da Câmara à sociedade civil organizada; 

vii. Estimular a pesquisa técnico-acadêmica voltada às 

atividades desenvolvidas pela Câmara, em cooperação com 

outras instituições de ensino; 

viii. Integrar e gerenciar convênios, especialmente como Senado 

Federal, com a Câmara dos Deputados, com a Assembléia 

Legislativa, com as Câmaras Municipais e respectivas 

associações, com os órgãos dos Poderes da União, com os 

Tribunais de Contas, com o Ministério Público e com as 

universidades, propiciando, entre outras atividades 

conjuntas, a participação de parlamentares, servidores e 

agentes políticos em treinamentos à distância e a realização 

de cursos de capacitação técnica e de cursos presenciais de 

formação acadêmica ou pós-acadêmica. 

ix. Incentivar a realização, a elaboração e o desenvolvimento de 

projetos na área da histórica política da cidade, bem como a 

organização de eventos culturais; 

x. Incentivar, promover e capacitar o cidadão e a comunidade 

em temas afins com as atividades institucionais do Poder 

Legislativo e da Administração Pública em geral promovendo 

ações com a participação popular, com as comunidades e 

entidades legalmente constituídas estabelecidas no 

município de Piracicaba. 

 
 Art. 3º A Escola do Legislativo da Câmara Municipal 
de Boituva poderá: 
 
    § 1º Estabelecer convênios e 
parcerias com instituições públicas e privadas, em especial 
com o Senado Federal, com a Câmara dos Deputados, com 
as Assembléias Legislativas, com as Câmaras Municipais, 
com os órgãos dos Poderes da União, com os Tribunais de 
Contas, com o Ministério Público Federal e Estadual, com as 
Universidades, associações com finalidade similar e 
entidades de representação profissional para propiciar, entre 
outras atividades conjuntas, a participação de 
parlamentares, servidores e agentes políticos, em 
treinamentos à distância e a realização de cursos de 
capacitação técnica e de cursos presenciais de formação 
acadêmica ou pós-acadêmica. 

§ 2º Realizar e certificar cursos, 
encontros, seminários, congressos, conferências, simpósios, 
pesquisas, atividades, estudos e publicações, por si ou em 
regime de parceria, convênio ou articulação coordenada com 
outras entidades congêneres. 

   
Art. 4º A direção da Escola do Legislativo da 

Câmara Municipal de Boituva, vinculada a Mesa Diretora, 
possui a seguinte estrutura organizacional: 
 I – Diretoria Geral e Acadêmica 
 II – Diretoria Institucional 

III – Diretoria Executiva 
 

    § 1º A Diretoria Geral e 
Acadêmica será exercida por servidor pertencente ao 
quadro da Câmara, dentre os efetivos ou comissionados, 
escolhido e nomeado pelo Presidente da Mesa, para ser o 
responsável por representar a Escola do Legislativo junto à 
Mesa Diretora e comunidade em geral, dirigir as atividades 
da Escola do Legislativo de Boituva, promover a elaboração 
e revisão periódica do projeto pedagógico da Escola do 
Legislativo, selecionar os conteúdos acadêmicos e culturais 
relacionados aos seus objetivos. 
   § 2º A Diretoria Institucional 
será exercida por servidor pertencente ao quadro da Câmara 
- dentre os efetivos ou comissionados ou Vereador, 
escolhido e nomeado pelo Presidente da Mesa para atuar em 
sinergia e apoio ao Diretor Geral e Acadêmico na 
consecução de suas atribuições, em especial na formatação 
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e apoio nas atividades visando constituição de parcerias e 
convênios. 

 
§ 3º A Diretoria Executiva será 

exercida por servidor pertencente ao quadro da Câmara - 
dentre os efetivos ou comissionados, escolhido e nomeado 
pelo Presidente da Mesa para atuar em conjunto com o 
Diretor Geral nos casos em que for necessário em especial 
a operacionalização das medidas necessárias para 
satisfação dos objetivos da Escola do Legislativo. 

§ 4º Incumbe a Comissão 
Diretora da Escola do Legislativo de Boituva deliberar de 
forma colegiada e deliberativa sobre as questões 
acadêmicas e administravas em geral, lançando ata mensal 
para supervisão e deliberação da Mesa Diretora. 

§ 5º A Diretoria poderá solicitar à 
Mesa Diretora a nomeação de auxiliares especiais, dentre os 
integrantes do quadro de pessoal do Legislativo, com 
finalidade e prazos determinados. 

§ 6º A Escola do Legislativo da 
Câmara de Vereadores de Boituva terá autonomia 
pedagógica e didática no planejamento, na execução e na 
avaliação de seus programas e atividades, sob a supervisão 
da Mesa Diretora. 

§ 7º Os membros da Diretoria da 
Escola do Legislativo deverão possuir formação em Nível 
Superior. 

§ 8º Os cursos e atividades 
pedagógicas da Escola do Legislativo, serão ministrados, 
sempre que possível, por servidores da própria instituição ou 
de instituições que tenham estabelecido parcerias ou 
convênios com a Câmara Municipal de Boituva, para atender 
aos objetivos desta legislação. 

§ 9º Os professores, monitores, 
instrutores nas atividades da Escola do Legislativo deverão 
ter habilitação acadêmica ou profissional, preferencialmente 
com capacitação docente, assim como capacidade técnica e 
didática suficiente para o exercício do magistério no âmbito 
da Escola do Legislativo e no escopo de seus objetivos. 

Art. 5º A Diretoria da Escola do 
Legislativo terá mandato com duração coincidente com o 
mandato da Mesa Diretora. 

Art. 6º O Regimento da Escola do 
Legislativo será elaborado pela sua Direção em até 90 
(noventa) dias após a nomeação da Diretoria e serão 
submetidos à aprovação da Presidência da Câmara. 

Art. 7º A Mesa Diretora, os 
Vereadores, as Diretorias e o corpo funcional da Câmara 
prestarão a devida colaboração no programa da Escola do 
Legislativo para a realização de suas atividades. 

Art. 8º As atividades da Escola 
do Legislativo poderão ser realizadas nas dependências 
disponíveis no âmbito da Câmara de Vereadores de Boituva, 
mediante agendamento prévio do “Espaço Cidadania 
Vereador Gustavo Rosa” ou em locais externos, previamente 
solicitados e reservados, até que haja condições de se 
estabelecer um local apropriado. 

Art. 9º As despesas decorrentes 
da execução deste Decreto Legislativo correrão por conta 
das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário. 

Art. 10 Este Decreto Legislativo 
entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Câmara Municipal de Boituva, em 29 de janeiro de 
2019. 

 
Pedro Teodoro Filho 
Presidente da Câmara 

 
Publicado e registrado na Secretaria da Câmara, 

na data supra. 
 

Luiz Carlos Paes Vieira 
Secretário Geral. 

 

 
 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 001/2019 DE 29/01/2019 
 
 “Altera a regulamentação da nova estrutura administrativa 
operacional da Câmara do Município de Boituva - SP”. 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Boituva faz saber 
que o plenário aprovou e ele promulga a seguinte 

Resolução: 
 
 

 Art. 1º Esta Resolução trata de alterações na 
estrutura organizacional, em seus níveis hierárquicos, 
orgânicos e funcionais da Câmara Municipal de Boituva, 
originalmente dispostas na Resolução Nº 02/2018.  
 
 Art. 2º - O parágrafo único, do artigo 2º, da 
Resolução Nº 02/2018, passa a ter a seguinte redação: 
 

Parágrafo Único. O anexo I (abaixo) 
corresponde ao organograma 
Administrativo e é parte integrante e 
inseparável desta Resolução. 

 
 Art. 3º - O artigo 3º, da Resolução Nº 02/2018, 
passa a ter a seguinte redação: 
 

Art. 3º A estrutura organizacional básica 
da Câmara do Município de Boituva 
Estado de São Paulo, para cumprir seus 
objetivos específicos, com fulcro nos 
artigos 11, 12 e 13, da Lei Orgânica do 
Município, fica assim constituída: 

   
I – Plenário; 
 
II – Mesa Diretora; 
 
III – Gabinete da Presidência; 

a) Secretaria Geral; 
1) Assessoria de 

Comunicação; 
b) Unidade de Negócios 

Jurídicos; 
c) Unidade de Controladoria 

Interna; 
d) Assessoria de Gabinete II. 
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IV - Comissões Temáticas; 

a) Comissões Permanentes; 
b) Comissões Temporárias. 

 
V - Gabinete dos Vereadores; 

a) Assessoria de Gabinete I. 
   
VI - Departamento de Serviços 
Contábeis e Financeiros (DSCF). 
 
V – Departamento de Serviços 
Administrativos e de Suporte (DSAS). 
 
VI – Departamento de Serviços 
Técnicos Legislativos (DSTL). 

 
 Art. 4º - O artigo 4º, da Resolução Nº 02/2018, 
passa a dispor de parágrafo quinto, com a seguinte redação: 
 

 § 5º - São competências da 
Assessoria de Gabinete II, além de 
outras descritas em regulamento: 

I - Assessorar a Presidência e 
a Mesa Diretora em assuntos gerais; 

II - Realizar atividades e tarefas 
que envolvam o assessoramento, 
elaboração, supervisão, orientação, 
planejamento, criação, controle, 
execução, análise e avaliação de em 
extensão as ações da Mesa Diretora e 
Presidência do Legislativo; 

III - Assessorar na gestão e 
capacitação dos recursos humanos do 
Legislativo; 

IV – Assessorar a Mesa 
Diretora na gestão das atividades de 
direção da Escola do Legislativo; 

V – Promover a articulação 
com os demais poderes e autoridades, 
visando a integração de ações do Poder 
Legislativo, em sinergia com as 
emanações da Mesa Diretora; 

VI – Assessorar a Mesa 
Diretora na elaboração e gestão do 
controle do processo legislativo e do 
cotidiano administrativo da Câmara de 
Vereadores. 

VII – Assessorar as Comissões 
Temáticas; 

 
 Art. 5º - O artigo 8º, da Resolução Nº 02/2018, tem 
extinguido o parágrafo primeiro e passa a dispor de 
parágrafo único, com a seguinte redação: 
 

Parágrafo Único - São competências 
da Assessoria de Gabinete I, além de 
outras descritas em regulamento: 

I - Assessorar o Gabinete 
Parlamentar em assuntos gerais; 

II - Realizar atividades de nível 
superior para atendimento das 
necessidades do Gabinete Parlamentar, 
realizando atividades - fim e meio, que 

envolvam o assessoramento, 
elaboração, supervisão, orientação, 
planejamento, criação, controle, 
execução, análise e avaliação de 
qualquer iniciativa que implique 
aplicação dos conhecimentos focados 
nos objetivos do Poder Legislativo; 

III - Dirigir, coordenar, orientar e 
supervisionar as atividades e trabalhos 
do gabinete legislativo; 

IV - Prestar assessoria e 
assistência imediata ao Vereador; 

V - Coordenar o relacionamento 
do Gabinete do Vereador com os 
Departamentos; 

VI - Recepcionar autoridades e 
demais visitantes oficiais no Gabinete 
Legislativo; 

VII - Executar demais tarefas afins 
e correlatas no âmbito de suas 
atribuições; 

VIII - Representar o parlamentar 
em reuniões e demais trabalhos 
externos à Câmara Municipal. 

 
 Art. 6º - As despesas decorrentes da implantação 
da organização administrativa de que trata esta Resolução 
correrão à conta do orçamento vigente.  
 
 Art. 7º - Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 
 

Câmara Municipal de Boituva, em 29 de janeiro de 2019 
 
 
 

Pedro Teodoro Filho 
Presidente da Câmara 

 
 
 
 

Publicado e registrado na Secretaria da Câmara, na data 
supra. 

 
 
 
 

Luiz Carlos Paes Vieira 
Secretário Geral 
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Câmara Municipal de Boituva, em 29 de janeiro de 
2019 

 
 

PEDRO TEODORO FILHO 
Presidente 

 
 

TIAGO DE CASTRO SOUZA 
1º Secretário 

Publicado e registrado na Secretaria da Câmara, na data supra. 

 
 

E X P E D I E N T E 
 
Lei Municipal n.º 1.075, de 09/06/2009   
Distribuição Gratuita 
 
Presidente: Pedro Teodoro Filho 
Secretário Geral: Luiz Carlos Paes Vieira 
Editoração: Rafael Akio Lucchetta Kobota 
 
Endereço Eletrônico: 
http://www.camaraboituva.sp.gov.br/Servico/Download.aspx?id=14
494&ano=2018-  
E-mail: comunica@camaraboituva.sp.gov.br  
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