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PROJETO DE LEI Nº 202-02/2014 
 

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 Altera o art. 2º da Lei Municipal n° 4.845, de 11 de março de 2009, o 

qual passa a viger com a seguinte redação: 
“Art. 2º A aceitação dos estagiários será feita com observância do disposto na 

Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, podendo o estágio ser obrigatório 
ou não-obrigatório, conforme determinação das diretrizes curriculares da etapa, 
modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso. 

 
§ 1o  Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja 

carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma.  
 
§ 2o  Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, 

acrescida à carga horária regular e obrigatória.” 
 
Art. 2º Altera o caput do art. 6º da Lei Municipal n° 4.845, de 11 de março de 

2009, o qual passa a viger com a seguinte redação: 
“Art. 6º Serão concedidos aos estagiários dos órgãos da Administração Pública 

Municipal em cumprimento de estágio não-obrigatório, mencionados no art. 1°, caput, 
desta Lei, os seguintes benefícios:” 

 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.  

 
GABINETE DO PREFEITO, em 03 de dezembro de 2014. 

 
 

 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 

 
Visto da Assessoria Jurídica 
_______________________ 
 
 Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 03 de dezembro de 2014. 
 
 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 202-02/2014 

 
Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Dirigimo-nos a essa Casa Legislativa para encaminhar o 

Projeto de Lei nº 202-02/2014, 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. 

O Município tem recebido diversas propostas para que 
estudantes realizem o estágio exigido pelos cursos técnicos ou superiores dentro da 
Administração. Para que possa ser concretizada tal possibilidade, necessitamos 
adequar a Lei Municipal que trata do estágio de estudantes em órgãos da 
Administração Municipal. 

As alterações propostas visam apenas acrescentar à Lei 
Municipal a possibilidade do estágio obrigatório e o não-obrigatório, visto que o 
obrigatório não recebe qualquer tipo de benefício pecuniário, apenas conhecimento na 
área na qual atua. 

Já temos processo no qual uma escola de educação 
profissional solicita vagas para a prática de estágio curricular supervisionado, nas 
Unidades de Saúde do Município. 

Essa medida será de grande importância para o Município, 
mas terá maior importância ainda para os diversos estudantes que muitas vezes tem 
dificuldades em conseguir realizar o estágio curricular. 

Deste modo, encaminhamos o presente Projeto de Lei, do 
qual necessitamos a devida apreciação para que se possa dar prosseguimento nos 
trâmites necessários. 

 
Atenciosamente, 

 
 

 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 
 
 
 

Ex.mo Senhor 
Marcelo Braun 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


