
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO

GABINETE DO PREFEITO

Lei n® 339/2018, Gurjão - PB, 16 de Abril de 2018.

Dispõe sobre o estágio de estudantes
em órgãos da administração
municipal de Gurjão e toma outras
providencias.

O Prefeito Municipal de Gurjão, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhes
são asseguradas pela legislação vigente, FAÇO SABER que o poder Legislativo Municipal
aprovou e eu sancionei a seguinte;

LEI

Art. 1® - Fica instituído o Programa de Incentivo ao Estágio no âmbito do Poder Executivo
Municipal, que obedecerá ao disposto nesta Lei, e demais normas regulamentares.

Parágrafo único - poderão os órgãos da administração pública municipal, que tenham
condições de proporcionar experiência prática na linha de sua formação, aceitar, como
estagiários, alunos que estejam freqüentando o ensino superior em instituições de educação
superior, de educação profissional, na rede pública ou privada de ensino superior.

Art. 2® - O preenchimento das vagas dar-se-á mediante processo seletivo simplificado
definido em regulamento próprio definido pela municipalidade, do qual só poderão participar
estudantes que comprovem estar regularmente matriculado e que estejam freqüentando
assiduamente estabelecimento de ensino e que apresentem rendimento acadêmico que
satisfaça as exigências mínimas estabelecidas em regulamento em ato normativo do Prefeito
Municipal.

§ 1® O estágio destina-se exclusivamente aos estudantes regularmente matriculados na
rede pública de ensino público e que tenham concluído pelo menos 30% do seu currículo
escolar.

§ 2° Somente serão admitidos como estagiários os estudantes de cursos cujas áreas
estejam diretamente relacionadas com as atividades desenvolvidas pela entidade ou órgão
onde deverá ser realizado o estágio.

§ 3® A admissão no Programa de Incentivo ao Estágio ficará ainda condicionada à
comprovação de freqüência escolar de no mínimo 75% (setenta e cinco por cento), mediante
declaração fornecida pela instituição de ensino.

Art. 3® - O programa de incentivo ao estágio na modalidade remunerada deverá ser
suprido preferencialmente com estudantes carentes de recursos financeiros, sendo garantido
até o percentual de 50% (cinqüenta por cento) do total das bolsas àqueles que comprovarem
tal situação.
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§ 1° A situação de carência deverá observar os seguintes critérios, que serão
devidamente pontuados, pela ordem, na classificação dos candidatos:

I - faixas de renda bruta familiar per capita;
II - não possuir nenhuma graduação;
III - famílias com filhos e/ou dependentes portadores de necessidades especiais;
IV - famílias com maior número de filhos e/ou dependentes menores de 20 (vinte) anos;
V - famílias com dependentes idosos ou portadores de necessidades especiais;
VI - famílias monoparentais;
VII - condições de moradia.

§ 2° Feita a distribuição das vagas de estágio, na forma prevista neste artigo, as vagas
remanescentes serão distribuídas de forma igualitária entre estudantes carentes e não carentes

Art. 4° - Fica criada uma Comissão Gestora Municipal de Estágio, composto por
representantes da secretarias municipais de Administração e Planejamento, Educação e
Desportos, estabelecida em decreto que:

I - Decidirá acerca das concessões, renovações e desligamento do programa;
II - Selecionar os candidatos, observando-se as normas e critérios estabelecidos no
regulamento do programa;
III - Avaliar semestralmente os estagiários.

Parágrafo Único - Os casos omissos serão decididos pela Comissão Gestora, cabendo
recursos diretamente ao Secretário Municipal de Administração e Planejamento.

Art. 5® - O preenchimento das vagas dar-se-á mediante processo seletivo simplificado
definido em regulamento próprio, do qual só poderão participar estudantes que comprovem

^  estar regularmente matriculado e que estejam freqüentando assiduamente estabelecimento de
ensino público e privado , que apresentem rendimento acadêmico que satisfaça as exigências
mínimas estabelecidas em regulamento, sendo o que processo seletivo público dos estagiários
do Poder Executivo municipal, da administração direta, ficará a cargo da Secretaria Municipal
de Administração e Planejamento.

Parágrafo Único - O processo seletivo público dos estagiários poderá ser delegado a
um agente de integração.

Art. 62 - O número máximo de estagiários deve observar o limite de 10% (dez por cento)
em relação aos servidores ativos do município.

§1°- Para efeitos desta lei, considera-se quadro de pessoal o conjunto de servidores e
empregados públicos existentes na administração pública municipal direta.

§2°- Quando o cálculo do porcentual disposto no caput deste artigo resultar em fração,
poderá ser arredondado para o número inteiro imediatamente superior.
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§ 3° - Não poderá ingressar no estágio, o estudante que tiver concluído ou com data de
conclusão de curso prevista por período inferior a seis meses, no momento da assinatura do
termo de compromisso de estágio.

§ 4° -Fica assegurado às pessoas portadoras de deficiência o percentual de 10% (dez
por cento) das vagas oferecidas pela parte concedente do estágio.

Art. 72 - A aceitação dos estagiários será feita com observância do disposto na Lei
federal n^ 11.788, de 25 de setembro de 2008.

Art. 8^ - A realização do estágio não acarreta vínculo empregatício de qualquer natureza
e dar-se-á mediante termo de compromisso celebrado entre o estudante e o município, com a
interveniência obrigatória da instituição de ensino, no qual deve constar, pelo menos:

I - identificação do estagiário, da instituição de ensino, do agente de integração e do curso e
seu nível;

II - menção de que o estágio não acarreta qualquer vínculo empregatício;

III - valor da bolsa mensal;

IV - carga horária semanal, distribuída nos horários de funcionamento do órgão ou entidade e

compatível com o horário escolar;

V - duração do estágio, que não pode exceder a dois anos, exceto quando se tratar de

estagiário portador de deficiência;

VI - obrigação de cumprir as normas disciplinares de trabalho e de preservar o sigilo das

informações a que tiver acesso;

VII - obrigação de apresentar relatórios, semestrais e final, ao dirigente da unidade onde se
realizar o estágio, sobre o desenvolvimento das tarefas que lhe forem cometidas;
VIII - assinaturas do estagiário e responsáveis pelo órgão ou entidade concedente e pela
instituição de ensino;

IX - condições de desligamento do estagiário;

X - menção do convênio ou contrato a que se vincula;

XI - matrícula e freqüência.

Art. 92 - O termo de compromisso celebrado será também firmado pelo agente de
integração, quando o município utilizar desse auxiliar, ao qual compete verificar se o aluno
interessado preenche as condições exigidas e providenciar a documentação competente
necessária à sua contratação.

§ 1° - Quando o município utilizar-se de agente de integração, deverá haver prévia
licitação para sua escolha.

§ 2° - O agente de integração não poderá ser representante legal de qualquer das partes
para firmar o termo de compromisso.

§ 3° - Somente podem ser aceitos estudantes de cursos cujas áreas estejam
relacionadas diretamente com as atividades, programas, planos e projetos desenvolvidos pelo
órgão ou entidade nos quais se realizar o estágio.
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§ 4° - Os agentes de integração serão responsabilizados civilmente se indicarem
estagiários para a realização de atividades não compatíveis com a programação curricular
estabelecida para cada curso, assim como estagiários matriculados em cursos ou instituições
para as quais não há previsão de estágio curricular.

§ 5° - O estágio deve ser acompanhado efetivamente tanto pelo orientador da instituição
de ensino como por supervisor do município, comprovados por vistos nos relatórios
apresentados.

§ 6° - Compete ao município indicar servidor de seu quadro de pessoal, com formação
ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para
orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente.

§ 7° - Deve haver compatibilidade entre as atividades desenvolvidas e aquelas previstas
no termo de compromisso.

§ 8° - A instituição de ensino e os agentes de integração são co-responsáveis em caso
de descumprimento da lei municipal e da lei federal.

§ 9° - A aceitação de estagiários só poderá ser efetuada se houver prévia e suficiente
dotação orçamentária constante do orçamento da parte concedente do estágio.

Art. 102 - A jornada de atividade em estágio será definida em comum acordo entre a
instituição de ensino, a parte concedente e o aluno estagiário ou seu representante legal,
devendo constar do termo de compromisso, ser compatível com as atividades escolares e não
ultrapassar:

i - quatro horas diárias e trinta semanais.

Parágrafo único. Será considerado, para efeito de cálculo das horas de estágio para
pagamento da bolsa, o controle da carga horária do estagiário.

Art. 112- - A jornada de atividades em estágio, a ser cumprida pelo estudante, deverá ser
compatível com o seu horário escolar e com o horário da parte em que venha a ocorrer o
estágio.

Art. 122 - Serão concedidos aos estagiários dos órgãos da administração pública
municipal, mencionados no art. 1°, caput, desta lei, os seguintes benefícios:

I - bolsa-auxílio no valor mensal de:

- R$ 250,00 (Duzentos e Cinqüenta Reais) se estudantes de ensino superior, de educação,
saúde, e outras áreas afins da administração Pública, pela carga horária semanal de trinta
horas.

II - recesso remunerado.

§1° - Em caso de faltas não justificadas, será realizado o desconto relativo às horas de
ausência, da bolsa e dos auxílios concedidos.
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§2 Consideram-se faltas justificadas as que disserem respeito a motivos de saúde do
estagiário com a devida comprovação através de atestado médico e as faltas motivadas por
obrigações cívicas previstas em lei.

§3 - Os valores da bolsa-auxílio serão corrigidos nos mesmos índices e datas da revisão
geral anual dos vencimentos dos servidores do quadro-geral do município.

Art. 13. - É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou
superior a um ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente
durante suas férias escolares.

§1^0 recesso de que trata este artigo deve ser remunerado quando o estagiário receber
bolsa ou outra forma de contraprestação.

§2^0 recesso poderá ser gozado pelo estagiário em até 2 (dois) períodos não inferiores
a 10 (dez) dias.

§3° Por interesse da administração, o recesso poderá ser concedido a partir do sexto
mês de estágio e de seis em seis meses, sendo o gozo proporcional a este período.

§4^0s dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira proporcional,
nos casos de o estágio ter duração inferior a um ano.

§52Caso o recesso não possa ser gozado em virtude do término do estágio ou por outra
razão, o estagiário terá direito a indenização em pecúnia do respectivo valor.

Art. 14. - Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no
trabalho, sendo sua implementação de responsabilidade da parte concedente do estágio.

Art. 15.-0 seguro contra acidentes pessoais, de que trata o art. 9^, inciso IV, da Lei
n2ll.788, de 25 de setembro de 2008, será contratado;

I - pela administração pública, através de apólice compatível com valores de mercado, quando
0 compromisso de estágio for celebrado diretamente com a instituição de ensino;
II - pelo agente de integração, quando o contrato de estágio for intermediado por esse auxiliar.

Art. 16. - Ocorrerá o término do estágio:
1 - automaticamente, ao término de seu prazo;
II - a qualquer tempo, de acordo com a conveniência e interesse da parte concedente do
estágio;
III - a pedido do estagiário;
IV - pela interrupção ou término do curso realizado na instituição de ensino a que pertença o
estagiário.

Parágrafo único. A interrupção voluntária do curso pelo aluno, bem como sua
conclusão, devem ser informados, imediatamente, pela instituição de ensino e pelo agente de
integração, ao órgão da administração pública municipal ao qual o estagiário estiver vinculado,
sob pena de co-responsabilidade em eventual ação judicial.
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Art. 17. -0 repasse das bolsas-auxílio aos estagiários remunerados, bem como
eventuais benefícios, será de responsabilidade da Secretaria de Administração e Planejamento.

§ 1° Havendo a contratação de agente intermediador, este será o responsável pelos
repasses, e será fiscalizado pelas unidades designadas para tal finalidade.

§ 2° Os termos de compromisso de estágio, a critério da Administração Municipal, podem
ser renovados através de termos aditivos até o limite total máximo de 24 (vinte e quatro) meses.

§ 3° As eventuais prorrogações de termo de compromisso de estágio devem ser
solicitadas formalmente ao Departamento de Recursos Humanos pelo supervisor do estágio,
com a ciência dos superiores hierárquicos e da autoridade responsável pela unidade
administrativa a que pertencer o estagiário, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias ao
término da vigência do mesmo, sendo considerados intempestivas solicitações realizadas fora
deste prazo.

§ 4° O termo de compromisso de estágio firmado com portador de deficiência não se
submete ao limite máximo previsto no caput deste artigo, podendo as prorrogações a critério
da Administração, neste caso ser realizadas até que o estagiário conclua o curso.

Art. 18. - É dever do estagiário obrigatório:

I - cumprir a programação do estágio e realizar as atividades que lhe forem atribuídas, em

conformidade com o plano de estágio;

II - efetuar o registro de freqüência;

III - nos casos de ausência, apresentar documento comprobatório da justificativa apresentada;

IV - comunicar imediatamente ao supervisor de estágio a eventual desistência ou desligamento

do estágio;

V - comunicar imediatamente ao supervisor sobre qualquer alteração relativa ao curso;

VI - ressarcir ao erário, eventuais valores recebidos indevidamente; V

II - Comparecer com trajes/vestimentas adequados ao setor onde irá desenvolver as atividades

de estágio;

VIM - ser assíduo e pontual;

IX - exercer com zelo e dedicação as atividades de estágio;

X - guardar sigilo sobre os assuntos da unidade administrativa, sejam eles despachos,
decisões, providências e documentos congêneres;

XI - manter espírito de colaboração, respeito e solidariedade para com seus superiores e
colegas de trabalho;

XII - zelar pela economia dos recursos e conservação do patrimônio público;

Art. 19. - É vedado ao estagiário:

I - identificar-se invocando sua condição de estagiário quando não estiver em pleno
desenvolvimento das suas atividades;
II - ausentar-se do local de estágio sem a prévia autorização do supervisor de estágio;
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III - retirar qualquer documento ou congênere, sem a prévia autorização do supervisor de
estágio;
IV - utIlIzar-se dos recursos das unidades administrativas para fins que não estejam
relacionados às atividades de estágio;
V - manter concomitantemente dois termos de compromisso de estágio;
VI - realizar atividades de estágio em desconformidade com o plano de estágio e termo de
compromisso de estágio;
VII - entreter-se, durante o horário do estágio com atividades aleatórias às suas atividades,
bem como realizar atividades de cunho particular;
VIII - promover manifestação de apreço ou desapreço dentro do local do estágio;

Art. 20. - É ainda responsabilidade do supervisor de estágio:

^  I - promover a Integração do estagiário ao ambiente da unidade administrativa;
II - realizar o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo estagiário;

III - zelar pelo íntegro cumprimento do termo de compromisso de estágio;
IV - comunicar Imediatamente ao Departamento de Recursos Humanos no caso da
Administração Direta, a desistência ou desligamento do estagiário sob pena de
responsabilidade;
V - solicitar aditivo de alteração de termo de compromisso de estágio, sempre que houver
alterações no plano de estágio. Inclusive e principalmente quanto a troca de supervisão;
VI - assumir a responsabilidade pelas atividades desenvolvidas pelo estagiário no campo de
estágio.

Art. 21. - Compete às Instituições de ensino convenladas:

I - encaminhar anualmente os projetos pedagógicos de seus respectivos cursos abrangidos
pelo estágio;
II - encaminhar calendário escolar oficial;

III - Indicar professor orientador do estágio de cada estudante;
IV - comunicar a unidade concedente qualquer fato que Implique no desligamento do estagiário,
dentre eles a desistência do curso por parte do estudante;
V - exigir com periodicidade semestral a apresentação de relatórios de acompanhamento de
estágio;
VI - zelar pelo Integral cumprimento do termo de compromisso de estágio;
VII - realizar avaliação das Instalações das unidades administrativas onde serão realizadas as
atividades de estágio.

Art. 22. - No caso da Administração Direta, caberá a Secretaria de Administração e
Planejamento Informar às Instituições de ensino a ocorrência de desligamento ou desistência
do estagiário.

Parágrafo único. Caso haja a contratação de agente Intermediador, este deverá
comunicar às Instituições de ensino os casos de desistência e desligamento dos estagiários.

Art. 23. - O estagiário poderá solicitar a qualquer tempo, através de requerimento
protocolizado, declaração de realização de estágio junto ao Município, a ser expedido no caso
da Administração Direta pelo Departamento de Recursos Humanos, que terá 15 (quinze) dias
úteis, a partir da data de protocolo, para disponibilizar a mesma.
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Parágrafo único. Caso haja a contratação de agente de intermediação, este ficará
responsável por disponibilizar a declaração de que trata o caput deste artigo, dentro do
respectivo prazo

Art. 24. - As despesas decorrentes desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias
previstas em cada ano na respectiva Lei de Orçamento.

Art. 25. - Esta lei entra em

Art. 26. - Revogadas as

de sua publicação

âs em contrafío.

RONALljfMAMOS DE QUEIROZ
fefeito Municipal.


