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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS E JUSTIFICATIVAS Nº 325 AO
PROJETO  DE  LEI  QUE  ALTERA  A LEI  MUNICIPAL  Nº
053/2006,  QUE  AUTORIZA  O  PODER  PÚBLICO  A
CONTRATAR  ALUNOS-ESTAGIÁRIOS  DA  REDE  DE
ENSINO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Excelentíssimo Presidente  da Câmara Municipal  de Vereadores  de  Itapoá,  Senhora
Vereadora e Senhores Vereadores.

O Prefeito Municipal de Itapoá - SC, Sr. Marlon Roberto Neuber, com base na Lei,
vem apresentar a V. Exª o anexo PROJETO DE LEI MUNICIPAL que “ALTERA A LEI
MUNICIPAL Nº 053/2006, DE 27 DE JANEIRO DE 2006, QUE AUTORIZA O PODER
PÚBLICO  A CONTRATAR  ALUNOS-ESTAGIÁRIOS  DA REDE  DE  ENSINO,  E  DÁ
OUTRAS  PROVIDÊNCIAS”, ao  passo  que  formula  adiante  a  sua  EXPOSIÇÃO  DE
MOTIVOS e justificativas constitucionais e legais para sua apresentação e aprovação por esta
Augusta Casa Legislativa:

O Projeto de Lei que altera a Lei Municipal nº 053/2006, de 27/01/2006, esta que
autoriza  a  contratação  de  alunos  estagiários  para  exercerem  serviços  na  área  pública,  é
previsto em Lei e constitucional, conforme estabelecem a Lei Federal nº 11.788, de 25 de
setembro de 2008, a Portaria nº 15, de 26 de agosto de 2008 da Secretaria de Estado de
Educação de Santa Catarina e a Resolução nº 130/2003 do Conselho Estadual de Educação do
Estado de Santa Catarina.

A Lei Municipal nº 053/2006, de 27/01/2006, que até o momento rege os estágios em
nosso município, está hoje em desarmonia com a legislação federal e estadual vigentes, ou
seja,  com  a  Lei  Federal  nº  11.788,  de  25/09/2008  e  com  a  Portaria  nº  15  da  SED,  de
26/08/2008, visto que foi elaborada antes destas diretrizes e desde então não foi feita a sua
revisão.

A Lei Federal que até então regulamentava o estágio, e que era utilizada como base da
nossa lei, estava em vigor desde 1977. É evidente que essa disciplina legal, após 30 anos de
vigência, não coadunava com a realidade atual do segmento. A nova Lei do Estágio garantiu
alguns  direitos  sociais  aos  estagiários,  cumprindo  um  dos  objetivos  fundamentais  da
República Federativa do Brasil (CF/88, art. 3º). 

A partir da publicação do novo sistema, a relação jurídica do estágio, bem como as
obrigações das instituições de ensino e da parte concedente são reguladas inteiramente pelas
novas leis. 

Com nova Lei Federal o conceito de estágio sofreu uma forte mudança: se antes se
apresentava,  simplesmente,  na  forma  de  estágio  curricular  -  procedimento  pedagógico
utilizado pelas instituições de ensino -, atualmente, o estágio ganhou corpo, tendo por escopo
principal preparar os estudantes para o trabalho produtivo, consubstanciando-se em meio de
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aprendizagem de competências  próprias  da atividade profissional  e  de instrumento para a
contextualização curricular, isso tudo com o fim último de proporcionar o desenvolvimento
do educando para a vida cidadã e para o trabalho.

A intenção do Poder Executivo ao entrar em conformidade com a legislação vigente,
no que concerne ao estabelecimento de nova carga horária e quantitativo de até 20% (vinte
por  cento)  de  estagiários  em  relação  ao  quadro  de  servidores  efetivos,  é  no  sentido  de
fomentar melhorias e possibilitar a aplicação do conhecimento obtido nos bancos escolares a
um maior número de estudantes e assim facilitar sua inserção no mercado de trabalho, bem
como,  para  atender  à  inquestionável  função  social  e  educacional  do  estágio,  sem
comprometer, obviamente, a lisura e a observância ao princípio da legalidade.

Ainda, não podemos esquecer o destaque social que essas contratações permitem, pois
a área publica estará preparando estudantes para o mercado de trabalho, ambientando-os na
execução de trabalhos, na responsabilidade, na hierarquia, no cumprimento de horários, no
cumprimento das determinações internas, etc., com uma carga horária que não atrapalha na
freqüência escolar e com uma bolsa-auxílio que poderá ajudar na renda familiar.

É de conhecimento geral que poucos desses estudantes encontram trabalho em nosso
município e a área pública estará prestando um grande serviço a esse segmento de nossa
população, dando-lhes atividades salutares e dignas.

A exemplo da utilização de alunos-estagiários em conformidade com a atual legislação
podemos  citar  a  Prefeitura  de  São Francisco  do  Sul  que  hoje  tem aproximadamente  102
estagiários contratados, com total harmonia administrativa e financeira.   

Destarte,  justamente  para  se  adequar  às  referidas  legislações,  e  mais  ainda,  para
beneficiar o estudante regulamentando um setor que carece de melhor suporte jurídico, é que
se fez necessário rever e reformular a Lei Municipal nº 053/2006 através do anexo Projeto de
Lei.

Com a presente EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS e prestadas as justificativas constitucionais e
legais,  esperamos  a  mais  célere  tramitação  e  aprovação  do  anexo  Projeto  de  Lei,
REQUERENDO,  portanto,  a  V.  Exª,  que  seja  o  mesmo  apreciado  em  REGIME  DE
URGÊNCIA nas comissões temáticas e no Plenário desta Casa Legislativa, ante a relevância
de sua matéria para a melhoria do serviço público.

Itapoá, 24 de fevereiro de 2017.
 

Atenciosamente,

MARLON ROBERTO NEUBER
Prefeito Municipal

[assinado digitalmente]

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 45, §3º e §4º, da Lei Orgânica de Itapoá,
Resolução nº 14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Para consultar a autenticidade e integridade do documento, pode-se consultar o site http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador
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