
Of. N.o 095/10 - GPC

CII'lIz/nho Parti TDdos
Carazinho, 23de abri! de 2010.

Excelentfssimo Senhor,

Ver. Gilnei Alberto Jarn§,

Presidente da Camara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de.Lei n.o 055/10

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egn§gia Casa o Projeto de Lei n.o

055/10, desta data, o qual Da nova redaçao ao inciso I e inclui § 6° no artigo 9° da Lei

Municipal n.o 6.988, que Disp6e sobre o estagio de estudantes em 6rgaos da Adminis

traçao Municipal, para apreciaçao Sob Regime de Urgencia.

Exposiçao de Motivos:

Justificamos o presente projeto de lei, em estabelecer remuneraçao dife

renciada para os estagiarios de Engenharia e Arquitetura, visto a pratica de mercado

de valores maiores dos que saD oferecidos pela Municfpio, fato este que tem gerado a

rescisao de contratos e a dificuldade de conseguir novos interessados.

Salienta-se que em virtude da dificuldade de contrataçao desses estagia

rios, e caso nao ocorra a alteraçao proposta, o municfpio devera terceirizar os serviços

a preços proibitivos e para os quais nao ha orçamento disponfvel.

Anexamos, demonstrativo de Impacto Orçamentario e Financeiro.

Atenciosamente,
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PROJETO DE LEI N° 055, DE 23 DE ABRIL DE 2010.

DiJ nova redaçao ao inciso I e inclui § 6° no
artigo 9° da Lei Municipal n° 6.988, que
Dispoe sobre o estagio de estudantes em
6rgaos da Administraçao Municipal.

Art. 1° O inciso I do artigo 9° da Lei Municipal nO6.988 de 15/07/09, passa a vi- .
ger com a seguinte redaçao:

"Art. go .

"I - bolsa auxilio mensal de esmgio efetivamente realizada, eonsiderando-se:

a) R$ 354,30, se estudantes de edueaçao espeeial e dos anos finais de ensino
fundamental, na modalidade profissional de .edueaçao de jovens e adultos;

b) R$ 354,30, se estudantes' da edueaçao profissional de nivel medie e do en
sina media regular;

e) R$ 508,05, se estudantes do ensino superior, exeeto, para os eursos de en
genharia e arquitetura, os quais reeeberao R$ 850,00. "(NR)

Art. 2° Acrescenta § 6°no artigo 9° da Lei Municipal nO6.988 de 15/07/09, com a
seguinte redaçao:

"§ 6° A presente lei sera reajustada sempre que houver reajuste dos veneimen
tos dos servidores munieipais."

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçao.

Gabinete do Prefeito, 23 de abril de 2010.
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