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Dispõe sobre o contratação de estagiários na
Administroção Pública Municipal.

A Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Jacutinga, Estado de Minas Gerais,
aprova, e eu Prefeito sanciono a seguinte lei:

Art. 12. Fica autorizado aos órgãos da administração direta a contratar estagiários
que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de
educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino
fundamental, feita em conformidade com a Lei Federal n.2 11.788, de 25 de setembro de
2008 e de acordo com as disposições complementares disposta nesta Lei.

9 12. A contratação de que trata o caput deste artigo fica condicionada à existência,
nas Secretarias ou nas Seções da estrutura da Administração Pública Municipal, que
assegure ao estagiário a aquisição de experiência prática em sua área de formação, sob a
supervisão e orientação de profissional habilitado.

9 22. Os estagiários deverão possuir idade mlnlma de 16 (dezesseis) anos e estar
frequentando cursos em áreas diretamente relacionadas com as atividades, programas,
planos e projetos desenvolvidos pelo órgão ou entidade concedente.

Art. 22. O estágio de que trata esta lei poderá ser:
1- OBRIGATÓRIO: é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária

é requisito para aprovação e obtenção de diploma;
11- NÃO OBRIGATÓRIO: é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à

carga horária regular e obrigatória.

Art. 32. Os estagiários não terão, para qualquer efeito, vínculo empregatício com a
Administração Pública Municipal, não sendo devidos encargos sociais, trabalhistas e
previdenciários.

Art. 42. O Candidato será submetido a processo seletivo de provas, em que se
verificará o nível de conhecimento na esfera de seu interesse escolar e nível de
escolaridade.
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9 1Q.OS estudantes residentes no Município de Jacutinga/MG terão prioridade na
contratação para o estágio.

9 2Q.OScandidatos serão convocados em cada exercício mediante edital publicado
no mural da Prefeitura ou no Diário Oficial do Município, sendo obrigatória a apresentação
dos seguintes documentos:

a) certidão de matricula e frequência regular do educando em curso de educação
superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e nos anos finais
do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos e
atestados pela Instituição de ensino;

b) certidão de aprovação no ano anterior;
c) carteira de identidade;
d) comprovação de residência;
e) título de eleitor.

Art. SQ.Compete à Secretaria da Fazenda:
I - promover o planejamento, a programação, o acompanhamento e a avaliação do

estágio;

11- fixar o número de estagiários;
lIt - fornecer ao estagiário programa de atividade a desenvolver durante o estágio.

Art.6º. Áreas administrativas que receberão estagiários:
a) Secretaria de Fazenda;
b) Secretaria de Saúde;
c) Secretaria de Educação, Esporte e Lazer;
d) Secretaria de Governo, Desenvolvimento Econômico, Planejamento, Agricultura,

Meio Ambiente, Turismo e Cultura;
e) Secretaria de Ação Social;
f) Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Rural e
g) Procuradoria Jurídica.

9 1Q. O número de vagas a serem liberadas para estágio deverá ser de no máximo
10% (dez por cento) do número de servidores do Município.

92º. Fica assegurado às pessoas portadoras de deficiência o percentual de 10% (dez
por cento) das vagas oferecidas pela Prefeitura Municipal.
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9 3º. O estágio somente poderá ser realizado em unidades que propiciem condições
de garantir experiência prática na linha de form o do estudante.
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~ 42. Não se aplica o disposto no 9 12 deste artigo aos estágios de nível superior e de
nível médio profissional.

Art. 72. Após a aprovação no processo seletivo, deverá observar os seguintes
requisitos:

1- celebração de convênio entre o Poder Público Municipal e a Instituição de Ensino;
II - assinatura de termo de compromisso pelo estudante e, caso seja menor de 18

(dezoito) anos, também pelo seu responsável legal, pelo representante do Poder Público
Municipal e pelo representante da Instituição de ensino;

til - compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas
no termo de compromisso.

Parágrafo único - Fica delegada aos Secretários Municipais, e seus equivalentes, no
âmbito da Administração Direta, a competência para assinatura dos Termos de
Compromisso referidos nesta Lei.

Art. 82. São obrigações das instituições de ensino, em relação aos estágios de seus
educandos:

I - celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou
assistente legal, quando ele for absoluta ou relativamente incapaz, e com a parte
concedente, indicando as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do
curso, à etapa e modalidade da formação escolar do estudante e ao horário e calendário
escolar;

11 - avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à
formação cultural e profissional do educando;

111 - indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estagio, como
responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário;

IV - exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 06 (seis)
meses, de relatório das atividades;

V - zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário
para outro local em caso de descumprimento de suas normas;

VI - elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de
seus educando;

VII - comunicar à parte concedente do es~ágio, no início do período letivo, as datas
de realização de avaliações escolares ou acadêmicas.

Art. 92. A jornada do estagiário será definida de comum acordo entre a Instituição de
ensino, a Administração Pública Municipal e o e agiário ou seu representante legal (em
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caso de menores de 18 anos) e deverá constar do Termo de Compromisso do Estágio e esta
deverá, também, ser compatível com as atividades escolares e respeitar os seguintes limites:

t - 04 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, no caso de estudantes de
educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de
educação de jovens e adultos;

II - 06 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de estudantes do
ensino superior, da educação profissional de nível médio e do ensino médio regular;

til - 08 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas semanais, no caso de cursos que
alternam teoria e prática, nos períodos em que não estão programadas aulas presenciais,
desde que esteja previsto no projeto pedagógico do curso e da instituição de ensino.

Art. 10. O estágio não poderá exceder a 02 (dois) anos, exceto quando se tratar de
estagiário portador de deficiência.

9 le. Será assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração de 01 (um)
ano ou mais, período de recesso de 30 (trinta) dias a cada 12 (doze) meses de estágio, de
preferência gozando durante as férias escolares.

9 2e. Nos casos de estágio com duração inferior a 01 (um) ano, os dias de recesso
serão proporcionais e sua concessão deverá observar o período mínimo de 30 (trinta) dias
de efetivo estágio.

Art. 11. Haverá a rescisão contratual do estágio, quando:

I - pela conclusão do curso, desistência, reprovação ou dependência de matéria
curricular do estagiário ou transgressão disciplinar no estágio, devidamente comprovada;

11 - peta soma das faltas injustificadas, que não poderá ser superior a 10 (dez) dias
por ano ou 05 (cinco) dias consecutivos;

JII - pela não renovação do Termo de Compromisso de Estágio até a data de seu
vencimento;

IV - por iniciativa da Administração Pública Municipal, a qualquer momento, no caso
de conduta inadequada ou descumprimento das obrigações assumidas pelo estagiário,
comunicados, nessas hipóteses, os fundamentos a Instituição de Ensino.

Art. 12. A remuneração ou bolsa do estagiário será através na forma de
contraprestação especificada no convênio e no Termo de Compromisso do Estagiário com
os seguintes valores:

I - No caso de estudantes de educação especial e dos anos finais do ensino
fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos com jornada de
04 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, X (meio) salário.mínimo;
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II - No caso de estudantes do ensino superior, da educação profissional de nível
médio e do ensino médio regular com jornada de 06 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas
semanais, 1(um) salário-mínimo;

Ilt - No caso de cursos que alternam teoria e prática, nos períodos em que não estão
programadas aulas presenciais, desde que esteja previsto no projeto pedagógico do curso e
da instituição de ensino e que por esse motivo realizarem jornada de trabalho de 08 (oito)
horas diárias e 40 (quarenta) horas semanais, 1 (um) salário-minimo;

IV. O Aluno estagiário somente fará jus ao recebimento integral dos valores mensais
referidos nos incisos I, II e 111deste artigo, caso não falte ao estágio durante o mês e que
faltando, exceto por faltas justificáveis, haverá descontos proporcionais.

Parágrafo único. A eventual concessão de benefícios relacionados a transporte,
alimentação e saúde, entre outros, não caracteriza vinculo empregatício.

Art. 13. Para efeitos dessa Lei, consideram falta justificadas:
I - até 02 (dois) dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente,

descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira de trabalho e previdência
social, viva sob sua dependência econômica;

11. até 03 (três) dias consecutivos, em virtude de casamento;
111- por um dia, em caso de nascimento de filho no decorrer da primeira semana;
IV - por um dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de doação voluntária

de sangue devidamente comprovada;

V - até 02 (dois) dias consecutivos ou não, para o fim de se alistar eleitor, nos termos
da lei respectiva;

VI - pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver que comparecer a juízo;
VII - até 02 (dois) dias para acompanhar consultas médicas e exames

complementares durante o período de gravidez de sua esposa ou companheira.
VIII - por 01 (um) dia por Jno para acompanhar filho de até 6 (seis) anos em consulta

médica;
IX - Licença médica.

Art. 14. A Administração Pública Municipal fará seguro contra acidentes pessoais em
favor do estagiário.

Parágrafo único - Em se tratando de Estágio obrigatório, a responsabilidade pela
contratação do seguro, será assumida pela instituição Educacional, mediante termo de
compromisso, conforme disposto no Art. 9Q, parágrafo único, da lei Federal nQ 11.788. de
25 de setembro de 2008.

Art. 15. Administração Públicél Municipal emitirá certificado de conclusão de estágio,
no qual deverá constar a especificação de sua nat reza, a carga horária global e a avaliação
do aproveitamento do estagiário.
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Parágrafo único - A Administração Pública Municipal poderá enviar à instituição de
ensino, com periodicidade mínima de 06 (seis) meses, relatório de atividades, com vista
obrigatória ao estagiário, quando solicitado.

Art. 16. O disposto nesta lei não se aplica ao menor aprendiz vinculado à empresa
pública ou sociedade de economia mista por contrato de aprendizagem, nos termos da
legislação trabalhista.

Art. 17. Poderá o estagiário escrever-se e contribuir com o Regime Geral de
Previdência Social do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) correndo por sua conta
todos e quaisquer ônus, não sendo cabível qualquer ressarcimento ou contrapartida por
parte do Poder Público Municipal.

Art. 18. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotações
orçamentárias vigentes.

Art. 19. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 20. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jacutinga, 24 de Abril de 2018.
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