
Olá!

Conheça as vagas disponíveis no Grupo de Trabalho Efetividade das Leis Municipais.

Precisa de mais informações sobre as atividades, competências e tempo de dedicação? 
É só acessar o resumo que elaboramos.

Quer fazer parte do OSBI? Baixe o Requerimento de Adesão – Associado(a) Voluntário(a)
Preencha o Requerimento, assine e envie para itabira@osbrasil.org.br com o assunto: 
Termo Voluntário + seu nome

Agradecemos o interesse e aguardamos o seu contato! Atenciosamente,

https://itabira.osbrasil.org.br/wp-content/uploads/sites/99/2021/03/Programas-OSBI-resumo-de-atividades.pdf
https://itabira.osbrasil.org.br/wp-content/uploads/sites/99/2021/03/2021-Req-Adesao-Voluntario-OSBI.pdf


BENEFÍCIOS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO

– Trabalho objetivo, com utilização de metodologia própria

– Pode ser realizado à distância

– Esporádico, dependendo da publicação dos editais pelos órgãos públicos

– Não há emissão de pareceres: com base em seu conhecimento técnico, o(a) voluntário(a) 
emitirá opinião, contribuindo para a análise final, elaborada e assinada pelo OSBI

– Aplicação do conhecimento acadêmico: “aprender fazendo”

– Oportunidade de aprender sobre licitações, cidadania, controle social, orçamento público, educação fiscal.

– Diferencial no mercado de trabalho: tanto para trabalhar em órgãos públicos quanto em empresas privadas

– Possibilidades de ampliação da rede de relacionamentos

– Up grade no currículo: atualmente, empresas valorizam bastante o trabalho voluntário

– Exercício efetivo da cidadania: participação ativa na gestão dos recursos públicos
– Experiência pessoal enriquecedora: senso de utilidade, trabalhar pelo coletivo, maior sensibilidade às 
demandas dos outros.



GESTÃO PÚBLICA Programa Efetividade das Leis Municipais 

NOVO



ANÁLISE DA EFETIVIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS 

JUSTIFICATIVA: 

O OSBI iniciou o acompanhamento da produção legislativa em janeiro de 2018. Além da verificação da 
QUANTIDADE dos projetos de lei aprovados pelos vereadores, percebeu-se a necessidade de também 
avaliar a QUALIDADE destes projetos apresentados, principalmente quanto ao aspecto EFETIVIDADE da 
LEI MUNICIPAL em que o projeto possivelmente se transformou, depois de sancionado e promulgado 
pelo prefeito. 

O município de Itabira possui 5.355 leis municipais (até a data de 22.12.2021/site PMI). Para que um 
direito seja exercido, é necessário que o(a) cidadão(ã) tenha conhecimento de que ele existe, e dele se 
aproprie.  Afinal, TER UM DIREITO E NÃO SABER QUE TEM É O MESMO QUE NÃO TER.

Nosso trabalho será verificar se cada lei municipal existente SAIU DO PAPEL, ou seja, se a lei “PEGOU” 
ou “NÃO PEGOU” e, a partir de diagnóstico, propor ações para a efetividades das leis municipais . 



PROJETOS DE LEI APROVADOS – MATÉRIAS MAIS COMUNS  
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A REALIZAR:

Buscar cooperação técnica das faculdades de Direito locais pois, para a execução do Programa,     
é condição a adesão de 20 estudantes voluntários(as).                          

• Etapas do trabalho:

✓ CATEGORIZAR as leis municipais do ano de 2018 (ano piloto, são 79 leis) por matéria,  
para conhecer as temáticas mais comuns 

✓ QUESTIONAR o Executivo sobre a efetividade de cada lei

✓ AGRUPAR as leis analisadas segundo os critérios efetividade, relevância, conhecimento   
da população acerca de cada normativo, população contemplada, dentre outros

✓ ENCAMINHAR ações, de acordo com os resultados da análise:
– solicitação de providências aos órgãos públicos, para a efetividade, divulgação e/ou 
revogação daquela lei, incluindo o envolvimento dos(a) vereadores(a) autores(a) dos 
projetos de lei (caso ainda estejam cumprindo mandatos); 
– divulgação para os públicos mais diretamente interessados na efetividade daquela lei, 
buscando envolvê-los nesse processo. 

AÇÕES 

DO OSBI

EXCELENTE OPORTUNIDADE PARA 

ESTUDANTES DO CURSO DE DIREITO!!! 



CARGO
ESTUDANTES DE DIREITO, ADVOGADOS(AS) E DEMAIS INTERESSADOS(AS)   

para atuação  no PROGRAMA “EFETIVIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS” 

EMPRESA Observatório Social do Brasil Itabira

LOCALIDADE Trabalho remoto 

TIPO Trabalho voluntário – não remunerado

DESCRIÇÃO

20 VAGAS para trabalho voluntário – não remunerado

Atividades: 

– Analisar as leis do município de Itabira MG quanto à sua efetividade

– Registrar em planilhas os resultados das análises

– Contribuir para a elaboração de Diagnóstico e de Propostas de Ações para a efetividade das leis municipais

Competências: 

– Disposição para adquirir novos conhecimentos

– Interesse e habilidade em pesquisas na internet

– Raciocínio analítico e jurídico

– Interesse por leitura de leis

– Utilização de Word e Excel

– Pró-atividade, comprometimento

Dedicação:                                                                                                                   

– Disponibilidade de tempo estimada: A PARTIR DE 4 HORAS/MÊS. 



@osbitabira

@osb-itabira

@osbitabira

www.itabira.osbrasil.org.br

(31) 3840-5533 

itabira@osbrasil.org.br

CONHEÇA, ACOMPANHE E COMPARTILHE O NOSSO TRABALHO!

E VEM COM A GENTE!!!

(31) 98799-0466


