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PROJETO DE LEI N° 21/2022 

AMPLIA 0 PROGRAMA DE BOLSA ESTAGIO 
PARA INCLUIR ESTUDANTES DO ENSINO DE 
MÉDIO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARÉ, Estado do Paraná, APROVOU, 
e eu PAULO SERGIO FRAGOSO DA SILVA, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:  

Art.  1° - O Município de Salto do Itararé — PR, nos termos da legislação vigente, poderá 
aceitar, como estagiário, estudante do ensino médio. 

Parágrafo Único — 0 estudante a que se refere o "caput" deste artigo deve estar 
regularmente matriculado, e possuir idade  minima  de 16 (dezesseis) anos.  

Art.  2° - Os estudantes do ensino médio inscritos no programa de estágio com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais, perceberão uma bolsa de estudos no valor de R$ 
335,32 (trezentos e trinta e cinco reais e trinta e dois centavos), e os estudantes do ensino 
médio inscritos no programa de estágio com carga horária de 30 (trinta) horas semanais 
perceberão uma bolsa de estudos no valor de R$ 447,08 (quatrocentos e quarenta e sete 
reais e oito centavos). 

§ 1° - 0 valor previsto no caput deste artigo, pago ao estudante a titulo de bolsa de 
estágio, será corrigido anualmente de acordo com o INPC, tendo como data base o mês de 
março. 

§ 2° - As despesas com repasses das bolsas-estágio correrão por conta da respectiva 
dotação orçamentária de cada Secretaria Municipal.  

Art.  3° - Poderão receber estagiários quaisquer setores do Poder Executivo Municipal, 
desde que observados os seguintes requisitos: 

I. o local de estágio deve ter condição de proporcionar experiência prática ao 
estudante, mediante efetiva participação em serviços, programas, planos e projetos 
que guardem estrita correlação com a respectiva área de formação profissional; 

II. dispor de servidor que reúna condições necessárias para ser supervisor do estágio; 

Ill, dispor de espaço físico e mobiliário adequado para acomodação do estagiário; e 

IV. apresentar projeto para desenvolvimento das atividades do estágio, devendo 
conter: 
a) área do estágio; 
b) descrição sucinta das atividades; 
c) resultados esperados para o estagiário e para o setor; 
d) número de estagiários que o setor necessita e comporta. 
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Art.  4° - Os critérios para a seleção dos estudantes para os quais serão concedidos o 
estágio ficarão a cargo do poder público municipal, observado os requisitos estabelecidos no  
art.  8° da Lei Municipal n° 241/2015.  

Art.  5° - Aplicam-se, de forma subsidiária e supletiva, no que couber, as disposições 
da Lei Municipal n° 241/2015 e Lei Federal 11.788/2008.  

Art.  6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições 
em contrário. 

Salto do Itararé, 01 de abril de 2022. 

eZ)  
GlO FRAGOSO A SILVA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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