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Município de Aguas da Prata

DECRETO N' 2,638, DE 19 DE JUNHO DE 2017,

"Regulamenta a Lei Municipal n° 2,261/2017
e dá outras providências, "

CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA, Prefeito do Municipio de Águas da Prata, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e nos termos da Lei Orgãnica do Municipio
de Águas da Prata, e

Considerando a necessidade de regulamentar os procedimentos relativos a
implementação de estágios remunerados no ãmbito desta Administração, previstos nas Lei
Municipal nO2.261/2017,

Considerando a definição de estágio como sendo uma complementação do ensino e
da aprendizagem, a fim de se constituir em instrumento de integração, de aperfeiçoamento
técnico-cultural e de relacionamento humano;

Considerando a relevância do incremento às oportunidades de aprendizagem, de
desenvolvimento das técnicas e da redação teoria-prática;

Considerando a interaçâo entre o estudante, os servidores e os usuários dos serviços
prestados pela Municipalidade, possibilitando o crescimento mútuo das relações
estabelecidas;

Considerando a necessidade de fixar o valor da bolsa estagiário e vale transporte no
âmbito da Administraçâo direta e indireta do Município de Águas da Prata;

Considerando, finalmente o disposto na Lei Federal nO11,788/2008;
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DECRETA:

Art. 1° - o Município concederá mensalmente uma bolsa-estágio, concedida aos
estudantes de estágio não obrigatório, no valor de R$ 340,50 (trezentos e quarenta reais e
cinquenta centavos).

~ 1° - O estágio obrigatório, assim estabelecido por legislação própría, não terá direito
a bolsa-estagio,

~ 2° - Na hipótese de recebimento índevído da bOlsa-auxílio, fica o estagiário obrigado
ao ressarcimento aos cofres públicos da importâncía recebída, em parcela úníca, sem prejuízo
das demaís sanções previstas na legislação pertinente, conforme o caso,

Art. 2° - Ao estagiário do Municipio será concedído auxílio-transporte no valor de R$
40,00 (quarenta reais), descontando-se os dias de falta (justíficadas ou não) e de recesso,

Art. 3°: Fica reservado o valor de R$ 88,00 (oitenta e oito reais), para fins de
celebração de contrato administrativo com empresas administradoras de estágio, já incluído o
valor referente á contratação de seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja
compatível com valores de mercado,

Art. 4': As despesas com pagamento do auxílio-transporte, bolsas-estágio e taxa de
administração correrão por conta das dotações orçamentárias próprias.

Art, 5° - Será também concedido ao estagiárío, sempre que o estágio tenha duração
igualou superior a 1 (um) ano, período de recesso remunerado de 30 (trinta) dias, a ser
gozado preferencialmente durante suas férias escolares,

Parágrafo Único: Nos casos de estágio com duração inferior a 1 (um) ano, os dias de
recesso serâo proporcionais e sua concessão deverá observar o período minimo de 30 (trinta)
dias de efetivo estágío.

Art, 6° - O período máximo de estágio para todos os níveis de ensino será de no
máximo 2 (dois) anos, ininterruptos ou intercalados, exceto quando se tratar de estagiário
portador de deficiência,
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Art. 7° - A jornada do estagiário será definida de comum acordo entre a instituição de
ensino e a Administração Municipal como parte concedente e o aluno ou seu representante
legal (em caso de menores de 18 anos) e deverá constar do Termo de Compromisso de
Estágio.

I. A jornada do estagiário deverá ser compatível com as atividades escolares e
respeitar o limite de até seis horas diárias e trinta horas semanais.

~ 1° - A carga horária diária poderá ser alterada de acordo com a natureza das
atividades do órgão público, observado o disposto no inciso I deste artigo.

Art. 8°. O órgão requisitante será responsável pela indicação do supervisor do estágio
que ficará com a incumbéncia da orientação, avaliação de desempenho do estudante e
demais encaminhamentos para o cumprimento do estágio.

~l' -O Supervisor de Estágio deverá ter formação na mesma área de atuação do
estudante estagiário.

~ 2° - Cabe ao Supervisor de Estágio:

I • orientar e acompanhar o estagiário em suas atividades;
11• zelar pela qualidade das atividades do estagiário;
111 . incentivar o estagiário a manter uma visão critica de seu desempenho;
IV. sugerir ao estagiário, quando necessário, abordagens que possam enriquecer e/ou
facilitar o seu desempenho no estágio;
V. assinar o registro de frequência do estagiário, deduzindo as faltas não justificadas.

~ 3° - Caberá ao supervisor do estágio verificar e atestar a frequência do estagiário e
informar ao departamento responsávei sobre o término do periodo do estágio.

Art. 9° - O número máximo de faltas injustificadas permitido é 10 (dez) por ano ou 05
(cinco) por semestre, não excedendo a 2 (duas) por mês.

Art. 10° - O termo de compromisso poderá ser rescindido pela Município ou pelo
estagiário, mediante comunicação escrita com 5 (cinco) dias úteis de antecedência,
ajustando-se o periodo de recesso a que o estagiário tem direito.
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Art. 11° - As atividades de estágio também cessarão nas seguintes situações:

I - desistência da bolsa concedida;
11 - inobservãncia ás normas estabelecidas pela Administração;
111 - cometimento de 10 (dez) faltas injustificadas ao ano ou 05 (cinco) faltas

injustificadas no semestre durante o prazo de vigência do termo de compromisso;
IV - deixar o educando de comprovar, semestralmente, matricula com evolução no

curso, para a Divisão de Recursos Humanos, no prazo estabelecido;
V - mudança ou desligamento da instituição de ensino, reprovação do estagiário,

trancamento de matricula, mudança ou conclusão de curso;
VI - completar 2 (dois) anos de estágio, ininterruptos ou intercalados, se somados

diversos periodos, independentemente de se tratar de curso de ensino superior, de educação
profissional ou de ensino médio, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência;

VII - não apresentação de relatório das atividades semestral;
VIII- nascimento de filho de estagiária gestante.

Art. 12° - É vetado o estágio para cargos que não existam nos quadros funcionais da
municipalidade.

Art. 13° - O estágio não obrigatório não cria vinculo empregatício de qualquer natureza
com a Municipalidade, nos termos do artigo 3° da Lei nO11788/2008.

Art. 14° - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

Municipio de Águas da Prata, 19 de junho
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ANEXO I

PROGRAMA DE ESTÁGIO
FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO

SECRETARIA REQUISITANTE: ------------------1 - ( ) Admissão de Estagiários (necessário preencher o formulário anexo)
2 - ( ) Substituição de Estagiários
3 - ( ) Desligamento de Estagiários

Motivo da sOlicitação (argumentos que atestam a necessidade referida):

Em caso de substituição ou desligamento, acrescentar:

• Nome do estagiário: _
• Data da admissão: __ 1__ 1 _
• Data do desligamento: _1_1 _

Declaro ter ciência que o estágio tem por objeto a complementação da aprendizagem e da formação do estudante e que lem a
duração de 6 (seis) meses, podendo ser renovado, improrrogavelmenle por mais 6 (seis) meses. Declaro também que será
designado um Supervisor para acompanhar e on'entar os as/agiMos desta Secretaria.

Secretário

Parecer do Sr. Prefeito:

PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO"

FORMULÁRIO PARA ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIO

1 - Secretarial Departamento: _

2 - Supervisor do Estágio: _

3 - Nivel de escolaridade:

• Nivel Superior ( )

Curso exigido _

• Nivel Médio- Técnico Profissionalizante ( )

Curso exigido _

4 - Perlodo do estágio: manhã ( ) tarde ( )

5 - Descrição das atividades a serem desenvolvidas pelo estagiário:

6- Habilidades minimas necessárias para o desenvolvimento das atividades:

Assinatura do Diretor da Área

Data: _1_1 _

Assinatura do Supervisor do Estagiário
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