CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
PALÁCIOVOTURA
Rua Humaitá n ° 1167 Centro — Fone/Fax: (19) 3885-7700*.
CEP: 13.339-140 - Indaiatuba - SP

RESOLUÇÃO N° 75/18
(PR da Mesa da Câmara Municipal)

"Altera a redação do Art. 3° da Resolução n°
67/2017 e acrescenta-lhe um parágrafo único".

HÉLIO ALVES RIBEIRO, Presidente da Câmara Municipal, usando
as atribuições que lhe são conferidas por lei,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a
seguinte RESOLUÇÃO:
Art. 1° - O Art. 3° da Resolução n° 67/2017, que dispõe sobre o
estágio de estudantes pela Câmara Municipal de Indaiatuba, e dá outras
providências, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 3°. O valor da retribuição mensal, a ser pago aos
estudantes, a título de bolsa de estudo, para a jornada de 30 (trinta) horas semanais
será de R$ 600,00 (seiscentos reais); para a jornada de até 25 (vinte e cinco) horas
semanais, será de R$ 500,00 (quinhentos reais); e para a jornada de até 20 (vinte)
horas semanais, será de R$ 400,00 (quatrocentos reais), acrescido de seguro. "
Art. 2°. Fica acrescido o parágrafo único ao Art. 3° da Resolução n°
67/2017, que dispõe sobre o estágio de estudantes pela Câmara Municipal de
Indaiatuba, e dá outras providências, com a seguinte redação:
"Art. 3°...
Parágrafo único. Os valores previstos no caput do presente
artigo serão reajustados por Ato da Mesa, na mesma data base e mesmo índice da
revisão geral anual dos servidores públicos municipais. "
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Art. 3°. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação,
produzindo seus efeitos a partir de 1° de julho de 2018.
Câmara Municipal de Indaiatuba, aos 19 de junho de 2018, 188° de
elevação à categoria de freguesia.
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