
 

SUBEMENDA MODIFICATIVA nº 1 À 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: 

I - as que disserem respeito a motivos de saúde do estagiário com a devida 

comprovação através de atestado médico; 

II - as motivadas por obrigações cívicas previstas em lei; 

III – as motivadas por falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão, 

por até 2 (dois) dias consecutivos; 

IV  - as motivadas por casamento do estagiário, por até 3 (três) dias consecutivos; 

V – a motivada por doação voluntária de sangue, devidamente comprovada, por 

até 1 (um) dia a cada 12 (doze) meses;  

VI – as motivadas por alistamento eleitoral, por até 2 (dois) dias consecutivos; 

VII – as motivadas pela realização de provas de exame vestibular para ingresso em 

estabelecimento de ensino superior; 

VIII – as motivadas pelo acompanhamento de consultas médicas e exames 

complementares durante o período de gravidez de sua esposa ou companheira, 

por até 2 (dois) dias. 

IX – as motivadas pelo acompanhamento de filho de até 6 (seis) anos em consulta 

médica, por até 1 (um) dia a cada 12 (doze) meses; 

X – as motivadas pela realização de exames preventivos de câncer devidamente 

comprovada, por até 3 (três) dias a cada 12 (doze) meses. 
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JUSTIFICAÇÃO 

 A presente subemenda visa garantir que o estagiário não seja prejudicado 

ao faltar em suas atividades devido a situações ao 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, 11 de novembro de 2021 

 

 

Caio Jardim 
Vereador 

Clicksign 0e02dc7a-605e-404f-beed-d0976ed6d6fd



Subemenda Modificativa 1 - PL 70 - 2021.pdf
Documento número #0e02dc7a-605e-404f-beed-d0976ed6d6fd

Hash do documento original (SHA256): 851a235e498867b57cf224d57418734499259dee422899675875d55e17603eea

Assinaturas

Caio Eduardo Jardim Antonio

CPF: 383.110.828-55

Assinou em 11 nov 2021 às 10:10:21

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Log

11 nov 2021, 08:57:36 Operador com email departamentojuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número 0e02dc7a-605e-404f-beed-

d0976ed6d6fd. Data limite para assinatura do documento: 11 de dezembro de 2021 (08:56).

Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

11 nov 2021, 08:57:39 Operador com email departamentojuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

caiojardim@camarajardinopolis.sp.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email

(via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Caio Eduardo Jardim Antonio e CPF 383.110.828-55.

11 nov 2021, 10:10:21 Caio Eduardo Jardim Antonio assinou. Pontos de autenticação: email

caiojardim@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 383.110.828-55. IP:

187.45.155.249. Componente de assinatura versão 1.161.2 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

11 nov 2021, 10:10:21 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

0e02dc7a-605e-404f-beed-d0976ed6d6fd.

Para validar este documento assinado, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos

signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 0e02dc7a-605e-404f-beed-d0976ed6d6fd, com

os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 11 de novembro de 2021. Versão v1.4.0.

0e02dc7a-605e-404f-beed-d0976ed6d6fd Página 1 de 1 do Log



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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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