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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi
PALACIO DA LIBERDADE

PRCHETO DE RESOLUC^O

Altera    a    Resolugao    n°    695ra014,    de    11/12/201
regulamenta    a    admissao    pela    Camara    Municlpal,    sem
vfnculo  empregaticio,  dos  estudantes  de  nivel  superior,  de
cursos  profissionalizantes  tecnicos  e  ensino  m6dio,   como
estagiarios,  na  forma  da  Lei  Federal  n°  11.788,  de  25  de
setembro de 2008.

A  CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  APROVA  E  0  SEU

PRESIDENTE,     VEREADOR    ABNER     RODRIGUES     DE

MORAEs ROsA,  PROMULGA A sEGuiNTE REsOLueAO:

Art.   1°     Fica  alterado  o  disposto  pelo  §  2,   do  art.  40,   da

Resolugao n° 695/2014,  de  11  de dezembro de 2014, que regu/amen fa a ac/in/ss5o pe/a

Camara   Municipal,   sem  vinculo  empregaticio,   dos  estudantes  de   nivel  superior,   de

cursos  profissionalizantes  tecnicos  e  ensino  m6dio,  coma  estagiarios,  na  forma  da  Lei

Federal n° 11.788, de 25 de setembro de 2008, que passa a tor a segulrrfe redapao..

"Art.  40   -..

§  2°   Os  estagiarios  recebefao  auxilio-transporte  mensal,  cujo  valor  serfe
fixado  por Ato da  Mesa  Diretora do  Legislativo,  reajustado  na  mesma 6poca  e  no  mesmo

indice  em  que  ocorrer a  alteragao tarif6ria  do transporte  ptlblico,  promovida pelo  Executivo

Municipal de Jacarei.

Art.   2°     Esta   Resolugao  entra  em  vigor  na   data   de  sua

Camara  Municipal de Jacarei,  04 de dezembro de 2019.

AI3Jalftu#diNJien
ABNER DE MADUREIRA
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ESPORTE

Vereador - PL

Presidente

s6NIA ZADE

publicagao.
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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi
PALACIO DA LIBERDADE

AUTORIA:   VEREADORES  ABNER  DE lvIADUREIRA,   PAULINHO  DO  ESP

S6NIA PATAS DA AMIZADE (lvIESA DIRETORA DO  LEGISLATIVO).

Lfr|:®peRhou#]#TnL#lenrD.I..Re#J#torfeme#'k,i.ddt`Lani:|£ued.#FTFwh:
de  oursos  Drofissionalizantes  tecnicos  e  eiisjno  medio.  como  estaaiarios.  na  forma  da  Lei
Federal n° 11.788. de 25 de setembro de 2008. -Fls. 02

JUSTIFICATIVA

A  Resolugao  n°  695/2014,  de  11/12/2014,  que  regulamenta

o programa de estagio na Camara  Municipal de Jacarei, fixou os valores das bolsas dos

esfagios  e  sua  devida  corregao  pelo  lNPC  -indice  Nacional  de  Pregos  ao  Consumidor

acumulado.  Estipulou,  tamb6m,  o  auxilio-transporte  no  valor  de  R$  100,00  (cem  reais

mensais),  mas nada disciplinou sobre a sua corre?ao.

Desde entao, vein sendo paga aos estagiarios do Legislativo

a  importancia  de  R$  100,00  como  auxilio-transporfe,  pofem,  devido  aos  reajustes  das

tarifas    do    servigo    pi]blico    de    transporte    coletivo    concedidos    pela    Administrac:ao

Municipal,    esse    valor,    em    determinados    meses,    torna-se    insufjciente,    vez    que,

consjderando-se  22  dias  ilteis  no  periodo  de  urn  mss,  o  valor  gasto  pelo  estagiario

corresponde a R$ 105,60,

Diante    disso,    foi    apresentada    proposta    normativa    que

culminou  na  aprovaeao  da  Resolugao  n°  729/2019.  Ocorre  que  a  novel  norma  resultou

em  dificuldades  de  aplicabilidade  no  ambito  pratico,  verificadas  em  recente  aditamento

contratual, ocasionando inseguranga juridica.

Por   tais   motivos,   a   fim   de   melhor   adequar   a   normativa

interna  sobre  o  tema,   e  ouvida  a   Comissao  de  Controle  lnterno  e  a  Secretaria  de

Assuntos  Juridicos,  apresentamos  a  presente  propositura  com  vistas  a  otimizagao  do

regramento atual.
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Assim exposto o presente  projeto,  esperamos que o mesmo

mereea   a    necessaria   aprovagao   dos   nobres   pares,    pelo   que    antecipadamente

agradecemos.

camaraMun,clpA;;#£4v;etddibrode2o49

BNER DE  MADUREIRA
Vereador - PL

Presidente

ONIA ;A4fA# ZADE
or - PSD

|o Secrefario
Vereadora - PSB

2a Secretaria
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CAMARA MUNICIPAL DE JACA
pALAclo DA LIBEunADE

RESOLuCAO N° 695/2014

Regulamenfa   a   admissao   pela   Camara   Nlunicife
\\.  Tursi

vinculo  empregaticio,  de  estudantes  de  nivel  superior,  de
cursos  F}rofissionalizantes  t5cnicos  e  ensino  medio,  como
estagiarios,  na  forma  da  Lei  Federal  n°  11.788,  de  25  de
setembro de 2.008.

A   CAMARA   MUNICIPAL   DE   JACAREi   APROVA   E   0   SEU

PRESIDENTE,   VEREADOR   EDSON   A.   A.   GUEDES   FILHO,

PROMULGA A sEGuiNTE REsOLueAO.

Art.  1°    Fica  autorizada  a  admjssao  pela  Camara  Municipal  de

Jacaref,    sem    vinculo    empregaticio,    de   estudantes,    atraves    de    convenio,    dando-lhes    a

oportunidade  de  estagios  de  nfvel  superior.  cursos  profissionalizantes tecnicos  e  ensino  medio,

vinculados a estrutura de ensino particular e  pdblica.

Art.  20   A contratagao  a  que  se  refere  a  art.10 sera  regida  pelo

constante  desta  Resolugao,  respeitado  o  previsto  na  Lei  Federal  n°  11.788,  de  25 de  setembro

de 2008.

Art.  3°    Os  estudantes  contratados  pela  Camara  Municipal  de

Jacarei, como estagiarios, cumprirao uma das seguintes jornadas:

I -jornada  integral:  de seis  horas diarias;  ou

11 -jornada parcial:  de quatro horas diarias.

Art.   4°     Os   estagiarios   admitidos   pela   Camara   Municipal   de

Jacarei receber2io a tltulo de bolsa:

I - quando  admitidos  para  realizar jornada  integral  (seis  horas),

R$ 713,80  (setecentos  e  treze  reais  e  oitenta  centavos),  acrescidos  de  R$  100,00  (cem  reais)

para auxiHo transpoTte, se estudantes do ensino superior;  ou R$ 475,86 (quatrocentos e setenta
e  cinco  reais  e  oitenta  e  seis  centavos),  acrescidos  de  R$  100,00  (cem  reais)  para  auxilio

transporte,  se alunos de cursos profissionalizantes tecnicos e do enslno m6dlo.
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cAMARAMUN[c[pALDETACAng
PALACI0 DA LIBERDADE

RESOLUCAO N° 695/2014 -Fls. 2

11   -   quando   admitidos   para   realizar  jomada   parcial   (quatro)

horas,  R$ 495,79  (quatrocentos e  noventa e  cinco  reais  e  setenta  e  nove centavos),  acrescidos

de   R$   100,00   (cem   reais)   para   auxilio   transporte,   se   estudantes   do   ensino   superior;   ou

R$ 344,30 (trezentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos),  acrescidos de R$  100,00 (cem

reais), se alunos de cursos profissionalizantes tecnicos e do ensino medio.

Paragrafo  i]nico:  0  valor  da  bolsa  sera  corrigido  anualmente,

com  base  no  lNPC  -  indice  Nacional  de  Pregos  ao  Consumidor  acumulado,  ou  outro  indice

oficial que venha a substitui-lo.

Art.    5°       A    Camara    Municipal    de    Jacarei    podera    admitir

estagiarios, respeitando o ndmero maximo de 38 (tnnta e oito).

A-rt. ff   Quando  da  admissao,  os  estagiarios  deverao  assinar a

competente Termo de  Compromisso  de  Estagio,  na  forma  da  Lei  n°  11.788  de 25  de setembro

de 2,008.

Art.  7°   As  despesas  resultantes  desta  Resolueao  correfao  por

conta  de  dotagao  deste  Legislativo,  constantes  do  Orgamento  do  Municipio,  complementadas

caso seja necessario.

Art.   8°      Esta   Resolueao   entra   em   vigor   na   data   de   sua

publicaeao,  revogadas as disposig6es em contfario,  especialmente a Resolueao n° 671  de 2011.

Camara Municipal de Jacarei,  11  de dezembro de 2014.

EDSON A,  A.  GUEDES  FILHO

Presidente

AUTORES:  VEREADORES   EDSON  A.  A.  GUEDES

TIMOTEO (MESA DIRETORA DO LEGISLATIVO)

FILHO,   ROSE  GASPAR   E  ROGERlo
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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi
PALACIO DA LIBERDADE

RESOLuCAO N° 729/2019

Altera   a   Resolug5o   n°   695/2014,   de   11/12/201
regulamenta  a  admissao  pela  Camara  Municipal,  sem
vinculo empregaticio, dos estudantes de nivel superior,
de cursos  profissionalizantes t6cnicos e ensino medio,
como estagiarios, na forma da Lei Federal n° 11.788, de
25 de setembro de 2008.

A  CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  APROVA  E  0  SEU

PRESIDENTE,     VEREADOR    ABNER     RODRIGUES     DE

MORAES  ROSA,  PROMULGA A SEGUINTE  RESOLU?AO:

Art.1°   Fica alterado  o art.  40 da  Resolueao  n° 695/2014,  de

11  de  dez!embro  c)e 2014,  que  regulamenta  a  admissEio  pela  Camara  Municipal,  sem

vinculo  empregaticio,  dos  estudantes  de  nivel  superior,  de  cursos  profissionalizantes

tecnicos e ensino m6dio, como estagiarios,  na forma da Lei Federal n° 11.788, de 25 de

sefembro de 2008, passando a ter a seguinte redagao:

"Art.  4°    Os  estagiarios  admitidos  pela  Camara  Municipal  de  Jacare.I

recebefao a tftulo de bolsa:

I  -  quando  admitidos  para  realizar jornada  integral  (seis  horas),   R$

895,44 (oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos), se estudantes

do ensino superior;  ou  R$ 596,95 (quinhentos e noventa e seis reais e noventa e cinco

centavos), se alunos de cursos profilssionalizantes t6cnicos e do ensino m6dio.

11  -  quando  admitidos  para  realizar jornada  parcial  (quatro  horas),  R$

621,95  (seiscentos  e  vinte  e  urn reais  e  noventa  e  cinco  centavc]s),  se  estudantes  dc)

ensino  superior;  ou  R$  432,55  (quatrocentos  e  trinta  e  dois  reais  e  cinquenta  e  cinco

centavos), se alunos de cursos profilssionalizantes t6cnicos e do ensino m6dio.

§ 1°   a valor da bolsa  sera corrigido  anualmente com  base  no  lNPC -

indice Nacional de Preeos ao Consumidor acumulado ou outro indice oficial que venha a

substitui-lo, ficando mantida a periodicidade ora vigente.
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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi
PALACIO DA LIBERDADE

REsoLucAo No 729raoig -Fis. o2

§     2°           Os      estagi6rios      recebefao      auxilio-transporte      mensal

correspondente   ao   trajeto   de   ida   e   volta   de   sua   residencia   a   Camara   Municipal,

computando-se apenas os dias ilteis de efetivo exercicio,  cujo valor sera reajustado por

Ato  da  Mesa  Diretora  do  Legislativo  sempre  que  ocorrer  alteragao  tarifaria  promovida

pelo Executivo Municipal."

Art.   2°     Esta   Resolugao  entra  em   vigor  na  data  de  sua

Camara Municipal de Jacarei,  17 de outubro de 2019.

ABNER RODRIGUES DE MORAES ROSA

Presidente

publicagao.

AUTORIA:  VEREADORES  ABNER  DE MADUREIRA,   PAULINHO  DO  ESPORTE  E

S6NIA PATAS DA AIvllzADE (MESA DIRETORA DO LEGISLATIVO).
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