
 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3710/2017 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

oferecer a disciplina de 

empreendedorismo na grade curricular 

das escolas da rede municipal de ensino 

fundamental de Vila Velha. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso legal de 

suas atribuições previstas no art. 10, § 1º, da Lei Orgânica do Município,  

D E C R E T A : 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a oferecer a disciplina de 

Empreendedorismo na grade curricular da 6ª ao 9ª ano de todas as escolas da rede municipal 

do ensino fundamental, a fim de colaborar na formação e no desenvolvimento do educando, 

preparando para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Parágrafo único. A disciplina tratada no caput deste artigo será ministrada preferencialmente 

por professor qualificado, com formação superior, que demonstrar conhecimento técnico na 

área, após avaliação da Secretaria Municipal de Educação através de processo seletivo a ser 

adotado pela municipalidade. 

Art. 2º Entende-se por Empreendedorismo o aprendizado pessoal que, impulsionado pela 

motivação, criatividade e iniciativa, capacita para a descoberta vocacional a percepção de 

oportunidades e a construção de um projeto de vida. 

Art. 3º Para a execução e inserção da disciplina de Empreendedorismo na rede municipal de 

ensino fundamental, a escola deverá atender os seguintes objetivos e propósitos, a fim de 

atingir os temas: 

I - noções de empreendedorismo e plano de negócios; 

II - identificação de oportunidades, preparação para o mercado de trabalho e primeiro 

emprego; 

III - construção de competências profissionais, habilidades sociais e marketing pessoal; 

IV - motivação para superação de obstáculos, estímulo à criatividade formando alunos 

autônomos, éticos e responsáveis; 

V - construção de conhecimentos em economia familiar;  

VI - orientação vocacional e planejamento de carreira; 

VII - orientação e educação financeira e planejamento previdenciário; 

VIII - ampliação da relação aluno/escola e comunidade; 

Art. 4º Para a consecução dos objetivos previstos nesta Lei poderão ser celebrados convênios 

com órgãos públicos federais, estaduais e municipais, entidades da sociedade civil 

organizada, empresas privadas, ONGs e entidades do terceiro setor. 
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Art. 5º O Poder Executivo Municipal, através de seu órgão competente, regulamentará e 

implementará ações pedagógicas que efetivamente garantam a inserção da disciplina de 

Empreendedorismo nas atividades e/ou programas que compõem o currículo do ensino 

fundamental. 

Art. 6º Compete à Secretaria Municipal de Educação a execução e cumprimento da presente 

Lei. 

Art. 7º As despesas oriundas da presente Lei correrão por conta das dotações orçamentárias 

próprias da Secretaria Municipal de Educação, suplementadas se necessário. 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Vila Velha, 22 de agosto de 2017. 

 

 

IVAN CARLINI 

Presidente 
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