
 

PARECER  DA  COMISSÃO  DE  JUSTIÇA  E  REDAÇÃO 

Projeto de Lei nº 70/2021 – EXECUTIVO  

 

 

 A Comissão Permanente de Justiça e Redação, reunida na forma regimental, com base 

nos artigos 71 e parágrafo 4º do artigo 77 do Regimento Interno, para apreciar o projeto acima 

mencionado de autoria do Chefe do Executivo, protocolado na Casa Legislativa no dia 

14/09/2021 e encaminhado para parecer. 

 O projeto preenche os requisitos da boa técnica legislativa (observadas as emendas 

abaixo), bem como, os da constitucionalidade e a necessidade está estampada na mensagem do 

projeto. 

 As emendas necessárias para ajustes são as seguintes: 

 a) seja acrescentado um artigo com a seguinte redação, renumerando os demais: 

 “Art. .... Fica mantido em vigor e a eficácia da lei  municipal nº 3051, de 31 de março de 

2005, que AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS A CELEBRAR 

CONVÊNIO COMO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA (CIEE), PARA 

IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.” 

 Segundo informações do Poder Executivo, há interesse que a norma acima continue em 

vigor e para que não haja dúvidas quanto eventual revogação, a inclusão do dispositivo indicado 

por meio da emenda sana qualquer questão que possa ensejar e a emenda abaixo é para deixar 

expressamente a obrigação do município somente em relação as passagens de Jardinópolis a 

outra localidade, desde que, atenda o nosso município e preencha os requisitos de concessão nos 

termos da ARTESP.  

 b) o inciso II do Anexo I, deverá conter a seguinte redação: 

 “II – Auxílio-transporte suportado integralmente pelo município, equivalente a duas passagens 

de ônibus por dia de efetivo estágio, de empresa prestadora de serviço de transporte coletivo que atenda 
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ao Município de Jardinópolis, devidamente autorizada pela ARTESP – Agência de Transporte do Estado 

de São Paulo, mediante assinatura de termo de recebimento, nos termos da Lei Federal nº 7.418, de 16 

de dezembro de 1985, e Decreto nº 95.247, de 17 de novembro de 1987, exclusivamente para os 

estagiários moradores em outros municípios;” 

 

 A matéria visa aceitar estagiários na Prefeitura Municipal de Jardinópolis, seja de ensino regular 

em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio e da educação especial, 

na modalidade profissional de educação de jovens e adultos. 

 A aceitação de estagiários será feita com observância do disposto na lei federal nº 11.788/2008, 

sendo que o estágio poderá ser até 02 anos, exceto quando se tratar de portador de deficiência, com bolsa 

auxílio mensal, conforme consta do Anexo Único do projeto. 

 Assim, a comissão entende que o projeto de lei   nº 70/2021, do Executivo, está apto 

para ser apreciado pelo Plenário, devendo a oportunidade e conveniência ser analisado por cada 

Vereador, observadas as emendas acima. 

   ESTE É O NOSSO PARECER. 

   Jardinópolis, 30 de setembro de 2021. 

 

       (Assinatura Eletrônica) 

Relator: JOSÉ EDUARDO GOMES JÚNIOR - (FOFO) 

 

 

  (Assinatura Eletrônica)                                     (Assinatura Eletrônica) 

Presidente:   LEANDRO MORETTI SERRANO                        Membro: EDSON ROGÉRIO VIZU 
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