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“Altera a Lei 1478/2001 que dispõe sobre 
oportunidade de estágio a estudantes de cursos 
profissionalizantes de ensino médio e de nível superior.” 

 

 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de 
São Sebastião, no uso de suas atribuições legais, amparado especialmente pelo Artigo 
69, inciso XII da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

  

Artigo 1º - Passa o artigo 3º da Lei 1478/2001, a vigorar 
com a seguinte redação: 

 

“Artigo 3º -  A jornada de atividade em estágio será de: 

I – 4 (quatro) horas diárias e vinte horas semanais, no caso de 
estudantes de educação especial e dos anos finais do ensino 
fundamental, na modalidade de profissional de educação de jovens e 
adultos; 

II – 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) semanais, no caso de 
estudantes do ensino superior, da educação profissional de nível 
médio e do ensino médio regular. 

 

Artigo 2º - Fica revogado o parágrafo único do artigo 3º 
da Lei 1478/2001. 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 
 

ESTÂNCIA BALNEÁRIA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
 
 
 

 LEI  COMPLEMENTAR 
 
 Nº   100/2009 

 

 2

Artigo 3º - Passa o parágrafo 1º do artigo 4º da Lei 
1478/2001, a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Parágrafo 1º - O valor do Auxílio Estágio será na ordem 01 (um) 
salário mínimo mensal, para os estudantes da educação profissional 
de nível médio e do ensino médio regular e do ensino especial e R$ 
565,00 (quinhentos e sessenta e cinco reais) mensais, para os 
estudantes de ensino superior.” 

Artigo 4º - Passa o parágrafo 3º do artigo 4º da Lei 
1478/2001, a vigorar com a seguinte redação: 

Parágrafo 3º - Os valores de que tratam o parágrafo primeiro, serão 
corrigidos de acordo com o índice de variação do salário mínimo. 

Artigo 5º - O aluno estagiário fará jus a todos os direitos 
e benefícios estabelecidos na Lei Federal n.º 11.788 de 25 de setembro de 2008. 

Artigo 6º - As despesas mensais originadas por esta lei 
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. 

Artigo 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário especialmente a 1751/2005.   

 

São Sebastião,   16    de abril de 2009. 

 

 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
                 Prefeito 

 

 

Registrado em livro próprio, e publicado por afixação na data supra 

SAJUR/nsa 


