
 
 
 
 
 
   LEI  Nº  2.568,  DE  15  DE  DEZEMBRO  DE  2004 
 
 
 
    Autoriza o Executivo Municipal a celebrar convê - 
    nio com a Associação Educacional da Juventude 
    de Santa Rita do Passa Quatro,  para    concede r 
    oportunidades de Estágio a estudantes de cursos  
    profissionalizantes de 2º grau e de nível super ior 
    e dá outras providências. 
 
 
    NELSON SCORSOLINI, Prefeito Municipal da 
Estância de Santa Rita do Passa Quatro, Estado de São Paulo, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
 
 
    FAZ SABER  que a Câmara Municipal aprovou e ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei: 
 
 
    ARTIGO 1º - Fica o Poder Executivo Municipal 
autorizado a celebrar Convênio com a Associação Educacional da Juventude 
de Santa Rita do Passa Quatro – ASSEJ, para conceder oportunidades de 
estágio a estudantes de cursos profissionalizantes de 2º grau e nível superior, 
vinculados à estrutura do ensino público e particular, de acordo com as 
disposições da Lei Federal nº 6.494, de 07 de dezembro de 1977. 
 
 
    ARTIGO 2º - Os objetivos específicos do Convênio, 
os direitos e obrigações das partes conveniadas constam da minuta anexa que 
fica fazendo parte integrante desta Lei. 
 
 
    ARTIGO 3º - Para realização dos projetos, 
programas ou ações que visem efetivar os objetivos do Convênio de que trata 
esta Lei, o Poder Executivo promoverá a celebração de contratos, termos e 
outros instrumentos legais de sua competência. 
 
 
    ARTIGO 4º -  As despesas decorrentes da execução 
desta Lei correrão por conta de dotações próprias consignadas no orçamento. 
 
 
 



 
 
 
 
 
    ARTIGO 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
    Prefeitura Municipal da Estância de Santa Rita do 
Passa Quatro, 15 de dezembro de 2004. 
 
 
       NELSON  SCORSOLINI 
       PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
    Publicada nesta Prefeitura Municipal, aos 15 de 
dezembro de 2004. 
 
 
 
ALDERICO MIGUEL ROSIN   CARLOS ROBERTO STAINE PRADO  
       PROCURADOR     ASSESSOR TÉCNICO 
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