
ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS  

Rua 6 de Novembro, 186 - CEP: 88180-000, Centro, Antônio Carlos/SC

Fone: (48) 3272-1613 ou 3272-1154 - E-mail: camara@cmac.sc.gov.br

Página 1 www.cmac.sc.gov.br

LEI N.º 1742/2022

ALTERA O ART. 1º E O ART. 8º "a" E "b" DA LEI
LEGISLATIVA N. 197/2015 QUE DISPÕE SOBRE O
ESTÁGIO DE ESTUDANTES NO ÂMBITO DO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ANTÔNIO
CARLOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
 

EMERSOM ROBERTO SCHAPPO, Presidente da Câmara de Vereadores do Município de
Antônio Carlos/SC, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber
que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito sancionou a seguinte lei:
 
 
Art. 1º O Art.1º da Lei Legislativa n. 197/2015 passa a vigorar com a seguinte redação:
 
Art. 1º O Poder Legislativo do Município de Antônio Carlos poderá promover a realização de
estágio de estudantes que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação
superior, de educação profissional, de ensino médio, de ensino fundamental em seus anos finais,
na forma de menor aprendiz, educação de jovens e adultos e da educação especial, nos termos
da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, Lei 10.097 de 19 de dezembro de 2000 e no que
couber ao Decreto nº. 9.579 de 22 de novembro de 2018, que obedecerão às condições
estabelecidas nesta Lei.
 
 Art. 2º O Art. 8º  alínea‘a” passa a vigorar com a seguinte redação:
 
a) O valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), acrescidos de R$ 50,00 (cinquenta reais) para
auxílio-transporte, caso utilize, quando admitidos para realizar jornada de 4 (quatro) horas diárias
e 20 (vinte) horas/semanais de estágio, para estudantes de ensino médio, profissionalizante,
anos finais do ensino fundamental, menor aprendiz, ou de curso da educação especial; 

Art. 3º O Art. 8º alínea ‘b” passa a vigorar com a seguinte redação:
           
b) O valor de R$ 700,00 (setecentos reais), acrescidos de R$ 50,00 (cinquenta reais) para
auxílio-transporte, caso utilize, quando admitidos para realizar jornada de 4 (quatro) horas diárias
e 20 (vinte) horas/semanais de estágio, para estudantes do ensino superior. 

Art. 4º As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta da dotação orçamentária
para 2023 e demais anos.
 
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
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Antônio Carlos, 14 de dezembro de 2022.

 
Geraldo Pauli

Prefeito Municipal


