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PROJETO DE LEI Nº 003/2017                                 Tiradentes do Sul,  13 de Fevereiro de 2017. 

 

 

ALTERA DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 

569/2009, QUE DISPÕE SOBRE O ESTÁGIO DE ES-

TUDANTES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 

  ALCEU DIEL, Prefeito Municipal de Tiradentes do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no 

uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, encaminha e propõe ao 

Legislativo o seguinte Projeto de Lei: 

  Art. 1o –  Fica alterado artigo 1º, da Lei Municipal nº 569/2009, de 12 de Fevereiro de 2009, 

passando a ter a seguinte redação: 

“ Art. 1º - Mediante prévia e expressa autorização do Prefeito Municipal, com limitação dos recursos dispo-

níveis, poderá a Prefeitura Municipal, proporcionar estágio a estudantes regularmente matriculados e fre-

qüentando curso vinculado à estrutura de ensino público e particular, nos níveis médio e Superior, no máxi-

mo de 24 (vinte e quatro) estudantes estagiários. 

  Art. 2o –  Fica alterado o Artigo 4º, da Lei Municipal nº 569/2009, de 12 de Fevereiro de 

2009, passando a ter a seguinte redação: 

“ Art. 4º - A Prefeitura poderá conceder ao estagiário uma bolsa auxílio por estágio realizado cujo valor 

mensal obedecerá a seguinte tabela: 

I – Estagiário estudante do Ensino Médio R$ 740,53 (setecentos e quarenta reais e cinqüenta e três centa-

vos) mensais para 30(trinta) horas semanais. 

II – Estagiário estudante de Curso Superior R$ 963,61 (novecentos e sessenta e três reais e sessenta e um 

centavos) mensais, para 30 horas semanais. 

§ Primeiro – O valor da bolsa auxílio será pago proporcionalmente ao número de horas efetivamente reali-

zado, sendo a carga horária estabelecida no termo de compromisso. 

§  Segundo -  O valor da Bolsa Auxílio será reajustado na mesma data e mesmos índices dos Servidores 

Públicos Municipais.  

§   Terceiro – A taxa de Administração será limitada à no máximo 20% (vinte por cento), do valor das bol-

sas auxílio. 

  Art. 3º - Permanecem inalterados os demais artigos da Lei Municipal nº 569/2009 de 12 de 

fevereiro de 2009. 

  Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL, aos 

13 dias de fevereiro de 2017. 

 

 

ALCEU DIEL 

Prefeito Municipal 
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JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI Nº 003/2017 

 

 

 

   Visa o presente Projeto de Lei, Alterar o Artigo 1º da Lei Municipal 569/2009, que 

Dispõe sobre o Estágio de Estudantes em órgãos da municipalidade através do CIEE. 

    

   A referida alteração é no número de estagiários que passa a ser, de no máximo 24 

(vinte e quatro) estudantes, oportunizando assim um incentivo aos jovens na realização do tão sonhado curso 

superior, através de um estágio supervisionado. 

    

   A outra alteração do Artigo 4º, dá-se no § segundo, em que os reajustes passarão a 

ser de acordo com o dos servidores públicos municipais. 

    

   Cabe salientar que os valores da bolsa auxílio, não houve alteração, pois são os 

mesmos praticados de acordo com a legislação em vigor. 

    

   Diante do exposto, solicitamos a aprovação do presente Projeto de Lei, tendo em 

vista a necessidade da municipalidade em proporcionar aos seus jovens uma oportunidade de cursar uma 

Faculdade, através deste incentivo. 

 

 

    Tiradentes do Sul, 13 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

 

            ALCEU DIEL  

           Prefeito Municipal 
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