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LEI Nº 4.277/2017

“DÁ  NOVA  REDAÇÃO  AO  ARTIGO  1º  DA  LEI
MUNICIPAL Nº 3.906 DE 18 DE FEVEREIRO DE
2015, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ”

                                          O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI-RS,
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal, 

FAÇO  saber  que  a  Câmara  Municipal  de  Vereadores  APROVOU  e  EU
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado
a alterar o artigo 1º da Lei Municipal nº 3.906 de 18 de fevereiro de 2015,
que passa a ter a seguinte redação:

“Art  .1º -  “  Fica  o  Poder  Executivo  Municipal
autorizado  a  celebrar  convênio  com  o  Centro  de  Integração  Empresa
Escola (CIEE), com a finalidade de contratar até 50 (cinquenta) estudantes
estagiários de ensino médio e superior para atuarem no serviço público de
interesse da municipalidade. ”

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário.

Art.  3º -  Esta  Lei  entra  em vigor  na  data  de  sua
pública.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

SEBERI - RS, 19 DE MAIO DE 2017.

CLEITON BONADIMAN
PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
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MARIEL FERNANDA FIGUEIREDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 66/2017.

Senhor Presidente e Senhores Vereadores

Ao cumprimentá-los, cordialmente vimos pelo presente
encaminhar à apreciação e votação o Projeto de lei em epígrafe, o qual dá nova
redação ao artigo 1º da Lei Municipal nº 3.906 de 18 de fevereiro de 2015, e dá
outras providências.

O encaminhamento deste projeto de Lei, vem atender
ao  interesse  da  administração,  além de  qualificar  alunos  de  ensino  médio  e
universitários.  Trata-se  de  parceria  ente  educandários,  prefeitura  municipal  e
alunos, visando atender a conveniência do serviço público, através de Convênio
com o Centro de Integração Empresa Escola - CIEE.

Considerando  que  o  município possui  mais  de  400
funcionários efetivos, poderia contratar até 80 (oitenta) estagiários, conforme a
permissão de Legislação Federal, que regulamenta a possibilidade de contratação
de estagiários, em até 20% do número total de funcionários. 

Sendo assim, entendemos necessário a contratação de
até  50  (cinquenta)  estagiários,  em  sua  grande  maioria  para  atuar  junto  a
Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto, uma vez que no exercício
de 2016 foi aumentado o horário de atendimento da Educação Infantil no âmbito
da rede municipal de ensino, e os estudantes em sua maioria dispõem de apenas
20 horas para estágio, sendo necessário a realização de escalas nas Escolas para
o bom atendimento da sua demanda.

Considerando a importância de incentivarmos o estudo,
a  qualidade  profissional  e  universitária,  bem  como,  de  proporcionar  a
oportunidade de trabalho para os estudantes, em atividades necessárias para o
município, com a remuneração justa e adequada, justificamos a necessidade do
encaminhamento da presente Lei.

Certos da apreciação e aprovação do referido Projeto de
Lei,  enviamos  cordiais  saudações,  momento  em  que  pedimos  a  aprovação
unânime e em regime de urgência desta colenda Casa Legislativa.

Atenciosamente
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CLEITON BONADIMAN
                  PREFEITO MUNICIPAL


