
 

EMENDA MODIFICATIVA nº 1 – PL 070/2021 

 

 

Altera o parágrafo 2º ao Artigo 9º do Projeto de 
Lei 070/2021. 
 
 
 

 
O Parágrafo 2º do Artigo 9º do Projeto de Lei 070/2021 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

§2º – Consideram-se faltas justificadas as que disserem respeito a motivos de 

saúde do estagiário com a devida comprovação através de atestado médico, as 

faltas motivadas por obrigações cívicas previstas em lei e as faltas devidas às 

razões elencadas no art. 473 do Decreto-Lei Nº 5.452, de 1º de maio de 1943.  

 

JUSTIFICAÇÃO 

 A presente emenda visa garantir que o estagiário não seja prejudicado ao 

faltar em suas atividades devido às razões elencadas no art. 473 do Decreto-Lei Nº 

5.452, como por exemplo falecimento de familiares, casamento, realização de prova de 

vestibular, consulta médica de filhos, entre outros. Além disso, visa garantir o não 

prejuízo em casos de ausência ao estágio para fins como doação de sangue e exames 

preventivos de câncer, práticas a serem estimuladas pelo Poder Público.  

Jardinópolis, 1 de outubro de 2021 

 

 

Caio Jardim 
Vereador 
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CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS-SP 
 

 
RECEBIDO, VIA E-MAIL, ÀS ____________  HS. 

 
 

EM _______ de ___________ de ________ 
 
 
 

___________________________________ 
DEMILSON ROSSETO 

Oficial Dep. Assistência Técnica Legislativa 
Câmara Municipal de Jardinópolis/SP 
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