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0e 06 de Janeiro de 2020.

LEI MUNIE|PAL N'2095

"Autoriza o Exêcutivo Municipal a promovêr cursos extracurriculares de
empreendedorismo junto aos alunos da rede pública municipal de ensino
de Paraíso do Tocantins e dá outras providências".

que lhe são
MOISES NOGUEIRA AVELINO, Prefeito Municipal de Paraiso do TocantinsiTO., usando das atribuições
promulga a squinte Lei:
conferidas por Lei, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e êle sanciona e

Art.

le,

junto 8Ôs alunos da
AutoÍire o Exeoutivo Munieipal a prómôvôr eu§os oxtracurrieulares dc Empreendedorismo

rede municipal de ensino.

? - O Empreendedorismo é um curso extracunicular que tem por obietrvo promover o acesso.dos alunos às íorÇas
identifcando
qrà p.o.r, ,rirá.tar sua competitividade e sobrevivência, dotando-os de capacidade de assumir nsms

AÍt.

capacidade de tomar
aumentando seus conhecimentos, seu senso de organizaçã0, despertando sua
diante de todas
e
otimismo
dinamismo
seu
êxêrcitando
ainda
decisoes despertando sua liderança e tino empresarial e

àpá'rrn,oa*,
as situaÇóes.

gerar no aluno a consciência da
Em termos sociais e econômicos, o empreendedorismo deverá
da sociedade eis que o empreendedor é uma
necessidade de cooperação como elemênto essencial à sustentabilidade
que
o ennquecimento individual
busca
pã.iÀã qur otrr..r valorãs positivos à sociedade e náo alguém
Parágrafo

Art.

Único.

3o - Para os fins desta

Leisâo estabelecidas as seguintes diretrizes:

de identiÍlcar e aproveitar oportunidades' buscando
,iôi p.t r.oru. do curso desenvoluerão no aluno aiapacidade
profissionali

e

ocrencrando os recursos necessários para atingir o sucesso
e empresanado. através da
oã rà-árioio" emprésariat, reduzindo a informalidade do comércio
pequenos negôcios;
iár..i..t,iàiao Ao aluno a respeito de abertura, dministração e manutenção de
que
diz respeito aos termos usuais' como
no
pnncipalmente
expositivas,

ffii.];;;-.õ;ãir.
ãiriàinrr.Àto

diferenciado airavés de aulas

mercado de trabalho, carteira assinada, emprego, dentre outras'

;fE.t*rl; . i*ãçao
grande porte.

ãiieãrrzacao

de pequeno
à constituiçãg, ao Íüncionamento e ao desenvolvimento dâs microempresas

e

páica dos conhecimentos obtidos em sala de aula'
rzàrem
no
coner do ano letivo de adoção discncionária pelo proÍessor.
qr;ià
iativóis
projeto podendo desenvolver
e Crrtuia ao municipio ícará responsávál pela elaboração do
ià Educação
'e.t.or.it,
otÃàit orgãos públicos e entrdades do terceiro setor para o desenvolvimento das
às escolas
Oe oncinas para aplicação

,iú.
íàã.áir*
üf

1;'orü,

üâi.riã.0,
atividades.

Municipal, devidamente preparado para
sendo Íacultativa a participaçáo de

Art.40. As aulas serão ministradas por integrantes da Administração Pública
,pii." ,rúJÀrogiri de ensino oã-.'n,p".nã.ori.m,o como SENÂC ou SÊNAI,
agentes extemoJpara complementar as atividades realizadas
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An,

5o

. Fi6a ô Poder Exêoutivo autorizâdo a fimãr convênioE com lnstituiçóos dôtâdas de conhêcimsnto espsclfico na

área como SENAC E SENAI.

daspesas dâcorcntes da prêsente loi serâo atendldas pelas dotaçôes oçamentárias próprias.

Art.

ôo - As

Art.

7o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogada as disposiçôes em contrário.

janeiro do
Gabinete do Prefeito do Municipio de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins, aos seis (06) dias do mês de
ano dois mil e vinte (2020),

s\

MOISES NObUEhA AVELINO
Preíeito Municipal
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