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REGULAMENTA 0 ESTA.GIO DE
ESTUDANTES EM ORGAOS DA
ADMINISTRA<;AO MUNICIPAL.

o Prefeito Municipal de Sao Sepe, Estado do Rio Grande do Sui.
Fayo saber que a Camara Municipal de Vereadores aprovou e eu

sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1°. Mediante previa e expressa autorizayao do Prefeito Municipal,
e com limitayao nos recursos disponiveis, poderao os orgaos da Administrayao Publica
Municipal direta, autarquica e fundacional, que tenham condiyoes de proporcionar
experiencia pratica na linha de sua formayao, aceitar, como estagiarios, alunos que estejam
frequentando 0 ensino regular em instituiyoes de educayao superior, de educayao profissional,
de ensino medio, da educayao especial e dos anos finais do ensino fundamental, na
modalidade profissional de educayao de jovens e adultos, com observancia do disposto na Lei
Federal nO11.788, de 25 de setembro de 2008.

Art. 2°. Para a aceitayao de estagiarios, 0 Municipio, como parte
concedente, podera conveniar diretamente com as instituiyoes de ensino ou contratar agentes
de integrayao, nos termos da Lei Federal nO8.666-93.

Art. 3°. 0 estagio podera ser obrigatorio e nao-obrigatorio, conforme
determinayao das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e area de ensino e do projeto
pedagogico do curso.

Art. 4°. A realizayao do estagio nao acarretara vinculo empregaticio de
qualquer natureza, desde que respeitados os seguintes requisitos:

I - matricula e frequencia regular do educando em qualquer dos cursos
referidos no artigo primeiro desta Lei, atestados pel a instituiyao de ensino;

II - celebrayao de termo de compromisso entre 0 educando, 0

Municipio e a instituiyao de ensinG, alem do agente de integrayao, no caso de participayao
deste;

III - compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estagio e
aquelas previstas no termo de compromisso.

Paragrafo unico - E obrigayao do Municipio manter it disposiyao da
fiscalizayao os documentos que comprovem a relayao de estagio.

Art. 5°. No termo de compromisso a que se refere 0 inciso II do art. 3°
devera constar, pelo menos:

I - identificayao das partes interessadas: instituiyao de ensmo,
Municipio, estudante e agente de integrayao, se houver;

II - menyao do convenio ou contrato a que se vincula.
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III - objetivo do estagio, indicando as condi<;oes de adequa<;ao do
mesmo a proposta pedagogica do curso, a etapa e modalidade da forma<;ao escolar do
estudante e ao horario e calendario escolar;

IV -local de realiza<;ao do estagio;
V - plano de atividades do estagiario, elaborado em compatibilidade

com as atividades a serem desenvolvidas, 0 qual sera anexado ao referido termo, devendo,
mediante aditivo, ser alterado a cada seis meses, de acordo com a avalia<;ao e desempenho do
aluno;

VI - carga horaria semanal, distribuida nos horarios de funcionamento
do orgao ou entidade onde sera realizado 0 estagio, que deve ser compativel com 0 horario
escolar, especificando 0 intervalo intra-jomada que nao sera computado na jomada diaria;

VII - redu<;ao da carga honiria pel a metade, em periodos de realiza<;ao
de avalia<;oes escolares ou academicas, devendo tais periodos serem comunicados
previamente a Administra<;ao, no inicio do periodo letivo;

VIII - periodo de dura<;ao do estagio, 0 qual nao podera exceder a 2
(dois) anos, exceto quando se tratar de estagiario portador de deficiencia;

IX - men<;ao de que 0 estagio nao acarretara qualquer vinculo

X - valor da bolsa mensal;
XI - concessao do recesso escolar dentro do periodo de vigencia do

XII - numero da apolice de segura contratada em favor do estagiario,
com a indica<;ao do nome da seguradora;

XIII - extensao de outras vantagens ou beneficios aos estagiarios;
XIV - indica<;ao, pela institui<;ao de ensino, de urn professor

orientador, da area em que sera desenvolvido 0 estagio, como responsavel pelo
acompanhamento e pela avalia<;ao das atividades do estagiario;

XV - indica<;ao de urn servidor, pelo Municipio, com forma<;ao ou
experiencia profissional na area de conhecimento desenvolvida no curso do estagio, para
orientar e supervisionar 0 estagiario;

XVI - obriga<;ao do estagiario de apresentar relatorios de atividades a
institui<;ao de ensino, no maximo a cada 6 (seis) meses, sobre 0 desenvolvimento das tarefas
que the forem acometidas;

XVII - obriga<;ao do Municipio de entregar ao estagiario, por ocasiao
do seu desligamento, termo de realiza<;ao do estagio, com indica<;ao resumida das atividades
desenvolvidas, dos periodos e da avalia<;ao de desempenho;

XIII - condi<;oes de desligamento do estagiario; e
XIX - assinaturas das partes participantes da rela<;ao de estagio,

mencionadas no inciso I deste artigo;
§ 10 0 supervisor designado pela parte concedente podera, no

maximo, supervisionar simultaneamente 10 (dez) estagiarios e sera de sua responsabilidade:
a) apor vistos nos relatorios do estagiario a que se refere 0 inciso

b) enviar relatorios de atividades a institui<;ao de ensmo, com
periodicidade minima de 6 (seis) meses, com vista obrigatoria do estagiario;
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§ 2° Ao professor orientador designado pela institui9ao de ensino,
compete tambem apor vistos nos relat6rios do estagiario.

Art. 6°. Somente poderao ser aceitos estudantes de cursos cujas areas
estejam relacionadas diretamente com as atividades, programas, pIanos e projetos
desenvolvidos pelo 6rgao ou entidade nos quais se realizar 0 estagio.

Art. 7°. E obriga9ao da institui9ao de ensino avaliar as instala90es
ofertadas pelo Municipio para a realiza9ao do estagio, bem como sua adequa9ao a forma9ao
cultural e profissional do educando.

Art. 8°. A jornada de atividade em estagio sera definida em comum
acordo entre a institui9ao de ensino, 0 Municipio e 0 aluno estagiario ou seu representante
legal, devendo constar do termo de compromisso, ser compativel com as atividades escolares
e nao ultrapassar:

I - 4 (quatro) horas diarias e 20 (vinte) semanais, no caso de
estudantes de educa9ao especial e dos anos finais de ensino fundamental, na modalidade
pro fissional de educa9ao de jovens e adultos;

II - 6 (seis) horas diarias e 30 (trinta) semanais, no caso de estudantes
do ensino superior, da educa9ao profissional de nivel medio e do ensino medio regular;

III - ate 8 (oito) horas diarias e 40 (quarenta) semanais, quando se
tratar de estudantes de cursos que alternem teoria e pr<itica, nos periodos em que nao estao
programadas aulas presenciais, desde que isto esteja previsto no projeto pedag6gico do curso
e da institui9ao de ensino.

§ 1°. Sera considerado, para efeito de calculo das horas de estagio para
pagamento da bolsa, 0 controle da carga horaria do estagiario.

§ 2°. A jornada de atividades em estagio, a ser cumprida pelo
estudante, devera ser compativel com 0 seu horario escolar e com ohorario da parte em que
venha a ocorrer 0 estagio.

Art. 9°. Serao concedidos aos estagiarios dos orgaos da
Administra9ao Publica Municipal, mencionados no art. 10

, caput, desta Lei, os seguintes
beneficios:

I - bolsa-auxilio por estagiario, considerando-se 0 valor mensal de:
a) R$ 414,66 (quatrocentos e quatorze reais e sessenta e seis centavos),

se estudantes de educa9ao especial e dos anos finais de ensino fundamental, na modalidade
profissional de educa9ao de jovens e adultos;

b) R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais), se estudantes da
educa9ao profissional de nivel medio e do ensino medio regular;

c) R$ 710,00 (setecentos e dez reais), se estudantes do ensino superior.

II - recesso remunerado de 30 (trinta) dias sempre que 0 estagio tenha
dura9ao igual ou superior a I (urn) ana e que haja pagamento de bolsa-auxilio, a ser gozado
preferencialmente durante suas ferias escolares.

§ 1°. 0 valor da bolsa-auxilio sera obrigat6rio quando se tratar de
estagio nao obrigat6rio e facultativo quando se tratar de estagio obrigat6rio.
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§ 2°. Serao deduzidos do valor da bolsa-auxilio os dias de falta e a
parcela de remunerac;ao diaria, proporcional aos atrasos e saidas antecipadas, inclusive
quando em decorrencia da reduc;ao a que tern direito 0 estagiario, nos dias de verificac;oes de
aprendizagem peri6dicas ou finais, nos perfodos de avaliac;ao, de acordo com 0 art. 10, 2° da
Lei Federal n° 11.788-08.

§ 3°. as dias de recesso previstos neste artigo serao concedidos de
maneira proporcional, nos casos de 0 estagio ter durac;ao inferior a 1 (urn) ano.

§ 4°. as dias de recesso poderao ser concedidos em perfodo continuo
ou fracionados, conforme estabelecido no termo de compromisso, sempre observada a
proporcionalidade com 0 periodo de estagio transcorrido.

§ 5° Excepcionalmente, em caso de encerramento da relac;ao de
estagio antes do prazo previsto no termo de compromisso, fica assegurada a indenizac;ao
correspondente ao periodo de recesso a que 0 estagiario faria jus.

Art. 10. Aplica-se ao estagiario a legislac;ao relacionada a saude e
seguranc;a no trabalho, sendo sua implementac;ao de responsabilidade do Municipio.

§ 1°. Para aceitac;ao do estagiario, e requisito que 0 mesmo tenha
declarada a sua aptidao fisica e mental, comprovada mediante exame de saude, a ser realizado
pela Junta Medica Oficial do Municipio.

§ 2°. Da mesma forma, ao encerrar a relac;ao de estagio, novo exame
devera ser realizado, a fim de que seja constatado se 0 estagiario sofreu algum prejuizo desta
natureza em decorrencia do estagio.

I - pelo Municipio, atraves de ap6lice compatfvel com valores de
mercado, quando 0 compromisso de estagio for celebrado diretamente com a instituic;ao de
ensmo;

II - pelo agente de integrac;ao, quando a relac;ao de estagio for
intermediada por esse auxiliar;

III - pela instituic;ao de ensino, quando se tratar de estagio, na
modalidade obrigat6ria.

Art. 12. a numero maximo de estagiarios em relac;ao ao quadro de
pessoal do Municipio devera atender as seguintes proporc;oes:

I - de 1 (urn) a 5 (cinco) servidores: 1 (urn) estagiario;
II - de 6 (seis) a 10 (dez) servidores: ate 2 (dois) estagiarios;
III - de 11 (onze) a 25 (vinte e cinco) servidores: ate 5 (cinco)

§ 1°. Para efeito desta Lei, considera-se quadro de pessoal 0 conjunto
total de servidores existentes no Poder Executivo Municipal.

§ 2°. Quando 0 calculo do percentual disposto no inciso IV do caput
deste artigo resultar em frac;ao podera ser arredondado para 0 numero inteiro
imediatamente superior.
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§ 3°. Nao se aplica 0 disposto no caput deste artigo aos estagios de
nivel superior e de nivel medio profissiona1.

§ 4°. Fica assegurado as pessoas portadoras de deficiencia 0 percentual
de 10% (dez por cento) das vagas oferecidas pelo Municipio.

Art. 13. Ocorrera 0 termino do estagio:
I - automaticamente, ao termino de seu prazo;
II - a qualquer tempo, de acordo com a conveniencia e interesse do

III - a pedido do estagiario;
IV - pel a interrup<;ao ou termino do curso realizado na institui<;ao de

ensino a que perten<;a 0 estagiario.

Art. 14. A aceita<;ao de estagiarios s6 podera ser efetuada se houver
previa e suficiente dota<;ao or<;amentaria constante do or<;amento do Municipio.

Art. 15. As despesas decorrentes da aplica<;ao desta Lei correrao a
conta das dota<;oes or<;amentarias do exercicio financeiro constantes de cada 6rgao.

Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publica<;ao ficando
convalidado os atos anteriores a vigencia desta Lei.
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