
Projetos de Lei  

PLS 

00100/1995 

Acrescenta dispositivo à Lei 6494, de 07/12/77, 

equiparando aprendiz a estagiário.  

 

PL 

04774/2001 

Delibera sobre a contagem de tempo para aposentadoria, 

dos serviços prestados por cidadãos em órgãos públicos e 

empresas privadas na prática de estágio.  

 

PLS 

0025/1989 

PL 

03942/1989 

Dispõe sobre a concessão de bolsas de iniciação ao trabalho 

a menores assistidos, e dá outras providências. 

Apensados a este os PL's 239/91, 3593/93 e 384/95.  

 

PL 

04641/2001 

"Estabelece a incidência das contribuições para a 

Previdência Social e para o FGTS sobre a importância paga 

ao estagiário a título de bolsa".  

 

PLS 

00387/1999 

Modifica dispositivos da Lei nº 6.494, de 7 de dezembro de 

1977, que "Dispõe sobre os estágios de estudantes de 

estabelecimento de ensino superior e de ensino 

profissionalizante de 2º grau e supletivo, e dá outras 

providências".  

 

PLS 

00139/2001 

"Altera dispositivo da Lei nº 6.494, de 7 de dezembro de 

1977, que dispõe sobre os estágios de estudantes de ensino 

profissionalizante de 2º grau e supletivo, e dá outras 

providências".  

 

PL 

01535/1996 

Facilita, mediante redução dos chamados 'encargos sociais', 

o ingresso no mercado de trabalho na primeira anotação na 

carteira profissional.  

 

PL 

05509/2001 

Modifica o § 1º, do artigo 1º, da Lei 8.859/94, que alterou a 

Lei nº 6.494/77, estendendo aos alunos de curso Supletivo o 

direito à participação em atividades de estágio.  

 

PL 

01657/1999 

Dispõe sobre a contratação de estagiários pelas pessoas 

jurídicas de direito privado e órgãos da administração 

pública, e dá outras providências.  

 

PL 

05245/2001 

"Modifica a redação da Lei n.º 6494, de 7 de dezembro de 

1977, que estabelece os estágios de estudantes de 

estabelecimentos de ensino médio e superior." 

APENSADO AO PL 4065/93  

 



PL 

04539/1994 

Dispõe sobre o estágio supervisionado educativo e 

profissionalizante, sem vínculo empregatício, de estudantes 

de estabelecimentos de ensino de primeiro e segundo graus 

e dá outras providências. Arquivado, nos termos do artigo 

58, parágrafo quarto do Regimento Interno.  

 

PL 

02187/1999 

"Dá nova redação ao caput do art. 5º, da Lei nº 6.494, de 7 

de dezembro de 1977, para fixar a jornada de atividade em 

estágio em 04 (quatro) horas".  

 

PL 

01476/1999 

Dá nova redação ao art. 1º da Lei nº 6.494, de 7 de 

dezembro de 1977, que "Dispõe sobre os estágios de 

estudantes de estabelecimentos de ensino superior e de 

ensino profissionalizante do 2º Grau e Supletivo e dá outras 

providências. 

Apense-se ao PL 4065/93.  

 

PL 

03508/1997 

Dispõe sobre os estágios de estudantes de estabelecimentos 

de ensino superior, profissionalizante do 2º grau e escolas 

de educação especial. 

Arquivado nos termos do artigo 105 do Regimento Interno. 

(Final de Legislatura).  

 

PL 

02669/1996 

Altera o artigo 5º, "caput", da Lei nº 6.494, de 07 de 

dezembro de 1977, que dispõe sobre os estágios de 

estudantes. 

Em 14/10/97. Arquivado nos termos do artigo 133 do 

Regimento Interno. (Recebeu parecer contrário na Comissão 

de educação - Rejeitado).  

 

PL 

01941/1996 

Altera dispositivos da Lei 6494, de 07 de dezembro de 

1977, que dispõe sobre os estágios de estudantes de 

estabelecimentos de ensino superior, profissionalizante do 

segundo grau e supletivo e dá outras providências. 

Arquivado em 19/06/97. REJEITADO.  

 


