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PROJETO DE LEI Nº 132, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2019. 
 
 

Autoriza o Poder Executivo a custear despesas 
com o pagamento de até 12 (doze) estagiários 
para os órgãos de segurança pública e Poder 
Judiciário. 

 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, Estado do Rio Grande do Sul, 
 

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 custear despesas com 
o pagamento de até 12 (doze) estagiários para os órgãos de segurança pública e 
Poder Judiciário, com jurisdição administrativa no Município de Lajeado. 

 
Parágrafo único. As seguintes vagas de estágio serão disponibilizadas 

aos órgãos de segurança pública do e ao Poder Judiciário:  
 
I – até 03 (três) estagiários para o Posto de Identificação do Instituto Geral 

de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul; 
 
II – até 04 (quatro) estagiários para a Delegacia de Polícia Civil de 

Lajeado/RS; 
 
III – 01 (um) estagiário para a Vara de Execuções Criminais da 2ª Vara 

Criminal do Foro da Comarca de Lajeado/RS – Poder Judiciário; 
 
IV – 01 (um) estagiário para a 1ª Vara Criminal do Foro da Comarca de 

Lajeado/RS – Poder Judiciário; 
 
V – 01 (um) estagiário para o Comando Regional de Policiamento 

Ostensivo do Vale do Taquari (CRPO-VT); 
 
VI – 01 (um) estagiário para o Presídio Estadual de Lajeado/RS; 
 
VII – 01 (um) estagiário para a Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de 

Lajeado/RS. 
 

Art. 2º A contratação dos estagiários que se refere o “caput” do artigo 1º 
observará o disposto na Lei Federal 11.788, de 25 de setembro de 2008 e, no que 
couber, a Lei Municipal 8.105, de 30 de dezembro de 2008. 

 
§ 1º Os contratos de estágio serão assinados a partir do dia 02/01/2020. 
 
§ 2º Os contratos de estágio vigentes com os órgãos conveniados e 

relacionados nos incisos I a VII do Parágrafo único do art. 1º na data de publicação 
dessa lei, vigorarão até o seu termo final. 
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Art. 3º Para atender as despesas decorrentes desta Lei servirá de recurso 
a seguinte dotação orçamentária: 

 
18.01 – Secretaria Municipal de Segurança Pública 
06.181.0016.2135 – Apoio à Segurança Pública 
3.3.90.39 – Serviços de terceiros PJ 
 

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 
 
 
 

MARCELO CAUMO 
PREFEITO 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 132/2019. 
   Expediente: 13871/2019 

 

 

SENHORA PRESIDENTE. 

SENHORES VEREADORES. 

 

Encaminhamos para apreciação dessa Casa Legislativa, o anexo Projeto 
de Lei, que autoriza o Poder Executivo Municipal a custear bolsas de estudos 
referentes a contratação de até 12 (doze) estagiários para atuarem nos órgão 
públicos de segurança e justiça criminal da União e do Estado do Rio Grande do Sul, 
com jurisdição administrativa no Município de Lajeado. 

A participação da sociedade na manutenção da segurança pública é 
essencial para que tais serviços possam ser fornecidos de forma adequada. Nesse 
contexto, os poderes públicos devem atuar no sentido de colaboração entre si, 
objetivando a sua continuidade prestacional. 

A contratação de estagiários pelo Município de Lajeado para serem 
cedidos aos órgãos estaduais e federais, além da cooperação entre os entes 
públicos, tem duplo sentido:  

a) visa atender a crescente demanda de atividades genéricas e básicas 
prestadas no serviço público, liberando os servidores providos de cargos para as 
atividades especializadas, e; 

b) contribui com a formação do estudante por meio do desenvolvimento 
de atividades compatíveis com o estudo do estagiário, firmados através do convênio 
entre a Administração Municipal, o Agente Integrador e o órgão interessado em 
oferecer o treinamento. 

Dessa forma, a comunidade tem um melhor proveito dos cargos públicos 
com funções específicas e, ao estagiário aprendiz, lhe é oportunizado assumir 
responsabilidades dividindo conhecimentos pertinentes ao ramo e sua formação 
escolar ou acadêmica, tributário no seu crescimento e desenvolvimento profissional. 

Ainda, com o projeto que ora se objetiva autorização, o Município 
propiciará a continuidade do suporte à segurança pública de Lajeado, por meio do 
cedência de estagiários que atuarão junto a Polícia Civil, Foro da Comarca de 
Lajeado, Brigada Militar e a Polícia Rodoviária Federal.  

Assim, solicitamos autorização legislativa para custear o valor de até 12 
(doze) bolsas de estudos para a contratação de estagiários. Para que não haja 
prejuízo na prestação dos serviços de segurança pública, solicitamos seja o projeto 
de lei analisado em regime de urgência, conforme dispõe o art. 89 da Lei Orgânica 
do Município. 

 
LAJEADO, 13 DE NOVEMBRO DE 2019. 

 

MARCELO CAUMO 
PREFEITO 


