
JUSTIFICATIVAS AO PROJETO DE LEI Nº 1896/2005. 

 

 

 

Justificativa Projeto de Lei nº1896/2005, que dispõe sobre a contratação de estudantes de curso 

superior para estágio curricular. 

 

      

 

 

    Senhores Vereadores, 

 

 

   

 

    Justifica-se a aprovação do Projeto de Lei acima enumerado, fase 

a necessidade de possibilitar aos discentes o estágio profissionalizante, através das atividades de 

aprendizagem social, profissional e cultural, proporcionadas pela participação em situações 

reais de vida e trabalho de seu meio, visando o aperfeiçoamento e a colocação no mercado de 

trabalho de forma competitiva. 

 

A presente norma legal, vem solucionar  o drama de muitos 

jovens universitários à procura do primeiro emprego.  

 

Esperando contar com a compreensão de V. Sas., subscrevo-me 

atenciosamente, 

 

 

 

Marcelo Vescesi Coelho 

Prefeito Municipal de Goiatuba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJETO DE LEI Nº 1.896 DE 2005. 
 

“Dispõe sobre a contratação de estudantes de curso superior para 

estágio curricular, e dá outras providências” 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, APROVA e eu,  PREFEITO 

MUNICIPAL, SANCIONO a seguinte lei. 

 

Art. 1° - O Município de Goiatuba, Estado de Goiás, e a Fundação de Ensino Superior 
de Goiatuba, ficam autorizados a contratarem estudantes regularmente matriculados 
em curso de nível superior, para fazerem estágios curriculares na Administração direta 
e indireta do Município de Goiatuba.  
 
§ 1º - Os estágios somente poderão se verificar em unidades que tenham condições 
de proporcionar experiência prática na linha de formação, devendo o estudante, para 
esse fim, estar em condições de estagiar, segundo o disposto na regulamentação da 
presente lei. 
 
§ 2º - Os estágios devem propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem e 
serem planejados, executados, acompanhados e avaliados em conformidade com os 
currículos, programas e calendários escolares, a fim de se constituírem em 
instrumentos de integração, em termos de treinamento prático, de aperfeiçoamento 
técnico-cultural, científico e de relacionamento humano. 
 
§ 3º - A contratação tratada no “caput” deste artigo será pelo período de 6 (seis) 
meses, admitida, porém, a recontratação sucessiva pelo prazo máximo de 2 (dois) 
anos. 
 
Art. 2°- Os estágios, independentemente do aspecto profissionalizante, direto e 
específico, poderão assumir a forma de atividade de extensão, mediante a 
participação do estudante em empreendimentos ou projetos de interesse social. 

  
Art. 3º - Os estágios poderão ser implantados mediante celebração de Convênio entre 
o Município de Goiatuba ou FESG, juntamente com outra instituição de ensino 
superior, devidamente reconhecida pelo Conselho Estadual de Educação e MEC ou 
entidades sem fins lucrativos destinadas a preparar ou selecionar e monitorar, 
desenvolvendo atividades de caráter educacional, técnico-cultural e de assistência 
social, visando a integração de jovens ao mercado de trabalho, ou termo de 
compromisso celebrado entre o estudante e a parte concedente, sempre com a 
interveniência obrigatória da instituição de ensino. 
  
Art. 4º -Os estágios não criam vínculo empregatício de qualquer natureza e o 
estagiário poderá receber bolsa, ou outra forma de contra-prestação que venha a ser 
acordada, ressalvando o que dispuser a legislação previdenciária, devendo o 
estudante, em qualquer hipótese, estar segurado contra acidentes pessoais. 
 
 
 
 
 



Art. 5º - A jornada de atividade em estágios, a ser cumprida pelo estudante, deverá 
compatibilizar-se com seu horário escolar e com o horário da parte em que venham 
ocorrer os estágios. 
 
Parágrafo único.- A Fundação de Ensino Superior de Goiatuba, poderá contratar, 
mediante essa norma criada o aluno (discente) da FAFICH, cujos os critérios será 
estabelecido por Decreto da lavra do Chefe do Poder Executivo do Município de 
Goiatuba, Estado de Goiás. 
 
Art. 6°- A fundação de Ensino Superior de Goiatuba ou a Prefeitura, pagará ao 
estagiário contratado a título de Bolsa, cujo o valor será definido por decreto, de 
iniciativa do Chefe do Poder Executivo do Município de Goiatuba, Estado de Goiás.  
 

Parágrafo único.- Em caso de celebração de Convênio com entidades sem fins 

lucrativos destinadas a preparar ou selecionar e monitorar, enfim desenvolver 
atividades de caráter educacional, técnico-cutural e de assistência social, visando a 
integração de jovens no mercado de trabalho, o Município poderá pagar a entidade 
até o percentual de 15 % (quinze por cento) por estágios/mês, a título de remuneração 
pelos serviços prestados. 
 
Art. 7°- O Tesouro  Municipal e da Fesg custearão as despesas ora criadas,  por esta 
Lei, ficando autorizados a proceder a abertura de Crédito Especial por Decreto, de 
iniciativa do Chefe do Poder Executivo do município de Goiatuba. 
 
§ Único – As despesas a serem desembolsadas pela Fesg, tratadas neste artigo, 
serão aprovadas pelo seu Conselho Curador. 
  
Art. 8°- Para fazer face às despesas definidas nesta lei, ficam o chefe do Executivo e 
o Presidente da Fesg autorizados a proceder às adequações necessárias na Lei 
Orçamentária anual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual. 
 
Art. 9°- Esta Lei entrará em vigor na data de publicação, revogando-se as 
determinações em contrário. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, aos vinte 
e oito dias do mês de junho do ano dois mil e cinco (28/06/2005). 
 
 
     

Marcelo Vercesi Coelho 
   PREFEITO MUNICIPAL  


