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PROPOSICÅo DE LEI NO O3/2022

%DisI.6e sobre a autorizacao e regulamentacao para a

COntrataCaO de estagi名高os nos termos da legislacfro

Vigente e da outra providencias,,.

A C含mara Municipal de Buritirama Bahia decreta:

Art. 1O- Fica o poder Executivo Municipal autorizado a fimar convenio com empresas

Pthlicas, Privados e de economia mista, Ot加tivando a contrata9努O de estagiarios, e que

Se referem a alunos que est匂am frequentando o ensino regular em instituic6es de

educa確O SuPerior’de educa9肴O PrOfissional, de ensino medio e da educaeao especial,

na modalidade profissional de educapao de jovens e adultos, nOS temOS da legisla9肴O

Vigente.

Art. 2O - O referido convenio, Ou instrumento juridico correlatado tera como alvo,

exclusivamente os estudantes residentes e domiciliados no municipio de Buritirama/Ba.

Art・ 30 - Para fazer jus a concessao de es偽gio, O eStudante estagiario dever各atender aos

Criterios estわelecidos na legislapao federal que disp6e sobre o es偽gio de estudantes,

bem como aos criterios e nomas da prefeitura’neCeSSdrios a fomaliza辞o do es偽gio.

Art. 4O - Em obediencia ao Artigo ll da Lei Federal nO. 11.788/2008, O est各gio tera

dura9肴O de 6(Seis) meses renovivel ate o minmo de 2 anos, eXCetO quando se tratar de

POrtador de de宜ciencia.

Art. 5O - O estagio poder各ser interrompido, de acordo com o seguinte:

a) Automaticamente ao temino do est各gio;

b) A qualquer tempo no interesse da adm血stra9肴O;

C) Depois de decorrida a ter9a Parte do tempo previsto para a dura9肴O do es偽gio, Se

COmPrOVada a insuficiencia na avalia9各O de desempre血o no 6rg各o ou entidade

Ou na institui辞o de ensino;

d) A pedido do estagi名血o, COm nO minimo 15 dias de antecedencia;

e) Em decorrencia do descmprimento de qualque丁COmPrOmisso assunido na

OPOrtunidade da assinatura do Termo de CompromlSSO;

f) Pelo n各o comparecimento, Sem mOtivo justificado, POr mais de cinco dias

COnSeCutivos ou n奮o, nO Periodo de um mes, Ou POr trinta dias durante todo

Periodo de est各gio;
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g) Pela interrup9aO do curso na inst血i辞O de ensino a que perten9a O eStagiario;

h) Por conduta incompativel com a exigida pela administra9奮O.

Art. 6O - A realiza9訊o do es偽gio n肴o acarreta vinculo empregaticio de qualquer nat町eZa

e dar-Se-各mediante temo de compromisso celebrado entre o estudante e o municipio,

COm a interveniencia ob五gat6ria da institui9奮O de ensino, nO qual deve constar, Pelo

menOS:

I - Iden舶cap奮o do estagi各rio’da institui確o de ensino, do agente de integra9肴O e do

CurSO e Seu nivel;

II - Men確o de que o es偽gio nao acarreta qualquer vinculo empregaticio;

IⅡ - Valor da boIsa mensal;

IV - Carga hor誼a semanal, distribuida nos hor各rios de fimcionamento do 6rg肴o ou

entidade compativel com o ho露rio escolar;

V - Dura9肴O do es偽gio que nfb pode exceder dois anos, eXCetO q脚ndo se trataI" de

estagi証o portador de deficiencia;

VI - Obrigap訊o de cumpnr as nomas disciplinares de trabalho e de preservar sigilo das

informa95es a que tiver acesso;

ViI - Obriga9肴O de apresentar relat6rios semestrais e finais ao dirigente da unidade

Onde se realiza o es偽gio sobre o desenvoIvimento das tarefas que lhe forem cometidas;

VⅡI - Assinaturas do estagi紅io e responsiveis pelo 6rg肴o ou entidade concedente e

Pela institui9aO de ensino;

IX - Condi95es de desligamento do estagiario;

X - Menc肴o do convenio ou contrato a que se vincula;

XI - Matricula e frequencia.

Art. 70 - O temo de compromisso celebrado se重各tambem fimado pelo agente de

integra9fb, quando o muhicipio utilizar desse auxHiar, aO qual compete verificar se o

aluno interessado preenche as condicdes exigidas e providenciar a documentap肴o

COmPetente neCeSSario a sua contrata9各O

§1O Q脚ndo o m皿icipio utilizar-Se de agente de integra9aO, dever各haver previa

licita9aO Para Sua eSCOlha.

§2O O agente de integra9各O n奮O POdera ser representante legal de q脚lquer das partes

Para fimar o temo de compromisso.
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§3O Somente podem ser aceitos estudantes de cursos cujas areas est匂am relacionadas

diretamente com as atividades, PrOgramaS, Planos e prQjetos desenvo量vimentos pelo

6rg肴o ou entidade nos quais se realizar o es偽gio.

§4O Os agentes de integra9aO Serfb responsabilizados civilmente se indicarem

estagi各rios para a realiza9aO de atividades nfb compativeis com a programa9肴O

CuI五cular estabelecida para cada curso, asSim como estagiarios matric山ados em cursos

Ou instituic6es para as quais n訊o ha previs肴o de estagio curricular.

§5O O est毎io deve ser acompa血ado efetivamente tanto pelo orientador da instituic肴o

de ensino como por supervisor do m皿ICIPIO, COmPrOVados por vistos nos relat6rios

apre sentado s.

§6O Deve haver compatibilidade entre as atividades desenvoIvidas e aquelas previstas

no temo de compromisso.

§7O A inst血i9肴O de ensino e os agentes de integra9aO SaO COrreSPOnSiveis em caso de

descumprimento da lei municipal e da lei federal.

§80 A aceitaやるO de esta車rios sd poder各ser efe血ada se houver previa e suficiente

dotapao orcamen偽ria constante do or9amentO da parte concedente do es也gio.

Art. 8O - A jomada de atividades e, eS偽gio ser各definida em comrm acordo entra a

institui9aO de ensino, a Parte COnCedente e o al皿O eStagi鉦o ou seu representante legal,

devendo constar do temo de compromisso, Ser COmPativel com as atividades escolares

e nao ultrapassar:

I - Quatro horas di餌as e vinte semanais, nO CaSO de estudantes de educa9着O eSPeCial na

modalidade profissional de educa9aO de jovens e adultos;

II - Seis horas di各rias e trinta semanais’nO CaSO de estudantes de ensino superior da

educa9訊o profissional de nivel medio e do ensino m6dio regular;

Paragrafo Unico. Se重各considerado, Para efeito de catulo das horas de est各gio para

PagamentO da boIsa, O COntrOle da carga hordria de es偽gio;

Art. 9O - A jomada de atividades em estagio a ser cumprida pelo estudante, devera ser

COmPativel com o seu hor誼o escolar e com o hor餌o da parte em que ve血a a ocorrer o

es偽gio.

Art. 10O - Ao final do estagio, O eStagid正o recebera um Temo de Realiza9肴O de

Estagio, O qual apresentar各o periodo e as atividades que foram desenvoIvidas com a

avaliap肴o do supervisor.

Art. 11O - O estagiario recebera a boIsa de complementap蚤o educacional em valor a ser

regulamentado pelo Poder Executivo M皿icipal.
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Art・ 12O - Assegura-Se aO estagi各rio periodo de recesso de 30 (trinta) dias, a Ser gOZado

Preferencialmente nas ferias escolares, SemPre que O eS偽gio estiver dura確O igual ou

SuPerior a Ol (un) anos.

Art. 13O - Esta Lei entrara em vlgOr na data de sua publica辞O.

Gab血ele da Presidente, e血14 de marco de 2022.

@’
EL量ZANGELA SANTOS DE OLⅣERA

Presidente
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