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PROPOSICÅo DE LEI NO O712022

``Disp6e sobre a ∴∴ autOriza碑o e

reguIamenta碑o na contrata飼o de estudante

estagiario, nOS termOS do dispo§itivo da Lei

FederaI n.0 1l.788, de 25 de setembro de

2008.,,

A Camara Municipal de Buritirama Bahia decreta:

Art. lO-Fica o poder Executivo Municipal autorizado a fimar convenio com

empresas p心blicas, Privados e de economia mista, O巧etivando a contrata9為O

de estagi鉦os, e que Se referem a alunos que estejam frequentando o ensino

regular em inst血ie6es de educac奮o superior, de educa確O PrOfissional, de

ensino m6dio e da educapao especial, na mOdalidade profissional de

educa確O de jovens e adultos, na mOdalidade profissional, nOS termOS da

legisla9釦o vigente Lei Federal n.O l l.788/2008, de 25 de setembro de 2008.

Art. 2O -O est各gio 6 o ato educativo escolar supervisionado, desenvoIvido no

ambiente de mわalho, que Visa a prepara辞o para o億abalho produtivo dos

educandos que est匂am freq鵬ntando o ensino regular em institui96es de

educapao superior, de educacao profissional, de ensino m6dio, da educac肴o

especial, na mOdalidade profissional.

Paragrafo Unico - A realiza確o de convenios com entidades de educacao

SuPerior, de educa確O PrOfissional, de ensino m6dio e da educac奮o especial,

tem como premissa maior absoIver estudantes na qualidade de estagi各rios,

Para realizac6es de trabalhos diversos dentro e fora das cadeias produtivas e

de desenvoIvimento sustentivel, junto ao municipio de Buritirama偲ahia, em

areas tecnicas especificasou confome as demandas do municipio.

A巾. 3O- A celebra9訊o de convenios faz-Se neCeSS鉦a uma vez que o

municipio de Buritirama侶ahia, n肴O disp6e de p6los de entidades de

educa辞O SuPeriorou que atuam nas foma96es especificas e tecnicas para

atendimento das demandas, em eSPeCial nas areas da agropecuaria e

anbiental, e Pela inexistencia de discentes residentes no rmnicipio em

numero suficiente para suprlr aS neCeSSidades do municipio.
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Art.4O- As areas e atividades a serem implementadas nos diversos setores,

Prioritariamente os produtivos e de sustentabilidade ambiental, na realiza確o

de convenios com entidades educacionais, de natureza p心blica, Privada ou de

economia mista, Para COn億ata9to de estagiarios, deve prevalecer com

amplitude para con億atac訊o, alem do municipio de Buritirama/Bahia,

POSSibilitando assim, a COn億ata9奮O de estagiarios que possam suprlr aS

demandas do munlC宣PIO.

Art. 5O - Para fazer jus a concessao de est縫io o estudante estag融io devera

atender aos crit6rios estabelecidos na Lei Federal n.O l l.788/2008, de 25 de

Setembro de 2008, que disp6e sobre o est各gio de estudantes, bem como aos

Criterios e nomas constantes junto a Prefe血ra de Buritirama/Bahia,

necess各rios a fomaliza9肴O do es偽gio, tais como:

I - matricula e freq屯encia regular do estagiario em curso de educacao

SuPerior, da educa辞o profissional, de ensino m6dio e da educa確O eSPeCial,

na modalidade profissional da educa9aO de jovens e adultos e atestados pela

institui辞o de ensino;

II - Celebra9aO de termo de compromisso entre o educando, a Parte

COnCedente do estagio e a instituicao de ensino;

IⅡ喜COmPatibilidade entre as atividades desenvoIvidas no estagio e aquelas

PreVistas no temo do compromisso.

Par晦rafo bnico- O estagio, COmO atO educativo escolar supervisionado,

dever各ter acompanhamento efetivo pelo professor orientador da inst血i確o

de ensino e por supervisor do rmnicipio de Buritirama/Bahia, COmPrOVado

POr Vistos nos relat6rios das atividades efr血adas junto ao municipio de

Buritirama/B ahi a.

Art. 60 - Em obediencia ao Artigo ll da Lei Federal nO. 1l.788/2008, O

est毎io ter各duracao de O6 (Seis) meses renov各vel at6 o maximo de O2 (dois)

anos, eXCetO quando se億atar de portador de deficiencia.

Art. 7O - O es偽gio podera ser interrompido, de acordo com o seguinte:

a) Automaticamente ao termino do estagio;
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b) A qualquer tempo no interesse da administrac奮o;

C) Depois de decorrida a ter9a Parte do tempo previsto para a durapao do

es偽gio, Se COmProVada a insuficiencia na avalia確O de desemprenho no

6rg肴o ou entidade ou na inst血icao de ensino;

d) A pedido do estagiario, COm nO minimo 15 dias de antecedencia;

e) Em decorrencia do descumprimento de qualquer compromisso assumido

na oportunidade da assinatura do Temo de CompromlSSO;

f) Pelo nao comparecimento, Sem mOtivo justificado, POr mais de cinco

dias consecutivos ou nao, nO Periodo de um mes, Ou POr trinta dias

durante todo periodo de estisio;

g) Pela intemp確O do curso na inst血i辞O de ensino a que pertenca o

estagiario ;

h) Por conduta incompativel com a exigida pela administra9aO.

Art. 80 - A realiza確O do est縫io n奮o acarreta reconhecimento de vinculo

empregaticio de qualquer natureza e dar-Se-a mediante temo de

COmPrOmisso celebrado entre o estudante e o municipio, COm a

interveniencia obrigat6ria da institui確O de ensino, nO qual deve constar, nOS

termos do dispositivo da Lei Federal n.O l l.788/2008, de 25 de setembro de

2.008, Pelo menos:

I- Identifica確o do estagiario, da instituic肴o de ensino, do agente de

integra9肴O e do curso e seu nivel;

II - Men辞O de que o est毎io nao acarreta qualquer vinculo empregaticio;

IⅡ - Valor da boIsa mensal;

IV - Carga hordria semanal, distribuida nos hor各rios de funcionamento do

6rgao ou entidade, COmPativel com o hor各rio escolar ou conforme as

necessidades existentes, aCOrdadas entre ambas as partes;
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V - Dura9肴O do est各gio que n脅o pode exceder dois anos, eXCetO quando se

億atar de estagidrio portador de deficiencia;

VI- Obriga確O de cumpnr as nomas disciplinares de tral)alho e de preservar

Sigilo das infoma96es a que tiver acesso;

VII - Obrigap肴o de apresentar relat6rios bimestrais e finais ao dirigente da

unidade onde se realiza o estagio, SObre o desenvoIvimento das tarefas que

lhe forem cometidas;

VⅡI - Assinaturas do estagiario e responsaveis pelo 6rg肴o ou entidade

COnCedente e pela institui辞o de ensino;

IX - Condi96es de desligamento do estagiario;

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

XI - Matricula e frequencia.

Art. 9O- O temo de compromisso celebrado sera tamb6m fimado, Pelo

agente de integrac肴o, quando o municipio utilizar desse auxiliar, aO qual

COmPete Verificar se o al皿O interessado preenche as condic6es exigidas,

PrOVidenciar a documentapao competente necess各ria a sua con億ata確o.

§1O- Quando o municipio utilizar-Se de agente de integra辞o, devera haver

PreVia licitac脅o para sua escolha.

§2O - O agente de integra碕O n着O POder各ser representante legal de qualquer

das partes para fimar o termo de compromisso.

§3O - Somente podem ser aceitos estudantes de cursos cujas areas est句am

relacionadas diretamente com as atividades, PrOgramaS, Planos e prQjetos

desenvoIvimentos pelo 6rgao ou entidade nos quais se realizar o est各gio.

§4O-　Os agentes de integra辞o ser肴o responsabilizados civilmente se

indicarem estagiarios para a realizac肴o de atividades nao compativeis com a

PrOgramaCaO Curricular estabelecida para cada curso, aSSim como estagi各rios

matriculados em cursos ou inst血i96es para as quais n肴o ha previsao de

estagio curricular.

P調Ca O9 de Malo, S/N - Ceれ青O ・ BurI冊Oma - Bqhlq
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§5O - O es偽gio deve ser acompanhado efetivamente tanto pelo orientador da

instituicfb de ensino como por supervisor do rmnlCIP10, COmPrOVados por

Vistos nos relat6rios apresentados.

§6O - Deve haver compatibilidade entre as atividades desenvoIvidas e

aquelas previstas no temo de compromisso・

§7O - A institui9aO de ensino e os agentes de integra確o s訊o co∬eSPOnSaVeis

em caso de descumprimento da Lei Municipal e da Lei Federal.

§8O -A aceita確o de estagiまrios s6 podera ser efetuada se houver pr6via e

Suficiente dota確o orcament各ria constante do orcamento da parte concedente

do es偽gio.

Art. 10O - A jomada de atividades e, eStagio ser各definida em comum acordo

entre a institui辞o de ensino, a Parte COnCedente e o aluno estagiario ou seu

representante legal, devendo constar do temo de compromisso, Ser

COmPativel com as atividades escolares e n都o ultrapassar:

I - Quatro horas di5rias e vinte semanais, nO CaSO de estudantes de educa9肴O

especial, na mOdalidade profissional de educa9訊o de jovens e adultos;

II - Seis horas di各rias e trinta semanais, nO CaSO de estudantes de ensino

superior, da educa9各O PrOfissional de nivel m6dio;

Par恕rafo bnico. Sera considerado, Para efeito de calculo das horas de

est各gio para pagamento da boIsa’O COntrOle da carga hor各ria de estagio;

Art. 11O - A jomada de atividades em estagio a ser cumprida pelo estudante,

dever各ser compativel com o seu hor征o escolar e com o hor各rio da parte em

que venha a ocorrer o es屯gio ou confome as necessidades existentes,

acordados entre ambas as partes.

Art. 12O - Ao final do est各gio, O eStagi紅io recebera um Termo de Realizacfo

de Es偽gio, O qual apresentar各o periodo e as atividades que foram

desenvoIvidas com a avaliac包o do supervisor.
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Art. 13O - O estagiino recebera a boIsa de complementa辞o educacional em

Valor a ser regulamentado pelo Poder Executivo Municipal.

Art. 140 - Assegura-Se aO eStagi各rio periodo de recesso de 30 (trinta) dias, a

Ser gOZado preferencialmente nas ferias escolares, SemPre que O eStagio

estiver dura辞O igual ou superior a Ol (un) ano.

Art. 150 - Esta Lei revoga integralmente a Lei Municipal de n.O 205, de l l

de marco de 2022 e entrara em vlgOr na data de sua publicac各o.

Gabinete da Presidente, em 23 de maio de 2022.

圏
ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA

Presidente
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