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PROJETO DE LEI Nº 093-01/2021 

 
 

Altera dispositivos da Lei Municipal nº 4.845, 
de 11 de março de 2009, que dispõe sobre o 
estágio de estudantes em órgãos da 
Administração Municipal. 

 
 

Art. 1º As alíneas a, b, c do inciso I do art. 6º da Lei Municipal n° 4.845, de 11 de 
março de 2009, passam a vigorar com a seguinte redação: 
 “Art. 6º .........................................................................  
 I - .........................................................................  
 a) R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), se estudantes de educação 
especial e dos anos finais de ensino fundamental, na modalidade profissional de 
educação de jovens e adultos, pela carga horária semanal de 20 (vinte) horas; 
 b) R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), se estudantes da educação 
profissional de nível médio e do ensino médio regular, pela carga horária semanal de 
30 (trinta) horas; 
 c) R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), se estudantes do ensino superior, 
pela carga horária semanal de 30 (trinta) horas; 
 ......................................................................... ” (NR) 

 
Art. 2º Revoga-se as disposições em contrário da Lei Municipal n° 5.132, de 30 

de março de 2010. 
 
Art. 3º Esta lei entra em vigor a contar de 01 de outubro de 2021.  

 
GABINETE DO PREFEITO, em 19 de agosto de 2021. 

 
 

 

Elmar André Schneider 
Prefeito de Estrela 

 
 César Augusto Pereira da Silva 
   Secretário de Adm. e Segurança Pública 
 

 
Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 19 de agosto de 2021. 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 093-01/2021 
 
 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 

Dirigimo-nos a essa Casa Legislativa para encaminhar o 
Projeto de Lei nº 093-01/2021, que altera dispositivos da Lei Municipal nº 4.845, de 11 
de março de 2009, que dispõe sobre o estágio de estudantes em órgãos da 
Administração Municipal. 

A presente proposta tem como objetivo alterar as alíneas a, 
b e c do inciso I do artigo 6º da Lei Municipal que dispõe sobre o estágio de estudantes 
em órgãos da Administração Municipal, reajustando os valores pagos, como bolsa-
auxílio, proporcionalmente as horas trabalhadas. 

Os valores foram reajustados em R$ 150,00 (cento e 
cinquenta reais) cada, uma vez que desde 2010 não havia aumento na bolsa-auxílio 
dos estagiários. Além disso, esse aumento não está confrontando a Lei Complementar 
n° 173/2020, já que os estagiários não estão contemplados nela. 

O Poder Executivo mantém Convênios com a INOVAR 
(Agente Integradora) e Instituições de Ensino Superior com o objetivo de oportunizar o 
aproveitamento de estudantes de ensino médio e superior em serviços, como 
estagiários, dando-lhes uma oportunidade para o aperfeiçoamento de seus 
conhecimentos teóricos e práticos, como, também, representando uma economia para 
o  Município, considerando que não há vínculo empregatício e nem encargos sociais 
com os estagiários contratados. 

Segue em anexo o impacto orçamentário. 
Assim sendo, encaminhamos o presente Projeto de Lei, 

aguardamos a emissão de seu Parecer. 
 
Atenciosamente, 

 
 

Elmar André Schneider 
Prefeito de Estrela 

 
 
 

 
Ex.mo Senhor 
Ernani Luís de Castro 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


