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LEI Nº 3.634, DE 19 DE AGOSTO DE 2021 

 

 

Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com agente 
de integração, regulamenta a bolsa estágio no âmbito do 
Poder Executivo Municipal e dá outras providências.  

 

 

  OO  PPRREEFFEEIITTOO  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  MMOORRRRIINNHHOOSS, 

 Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a 
seguinte lei: 

 Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a celebrar Convênio com 
Agente de Integração, com a finalidade de implantar e coordenar os estágios nos órgãos da 
Administração Pública Municipal, oportunizando vagas a jovens estudantes. 

 § 1o  Cabe ao agente de integração, como auxiliares no processo de 
aperfeiçoamento do instituto do estágio:  

 I – identificar oportunidades de estágio;  

 II – ajustar suas condições de realização;  

 III – fazer o acompanhamento administrativo;  

 IV – encaminhar negociação de seguros contra acidentes pessoais;  

 V – cadastrar os estudantes.  

 § 2º É vedada a cobrança de qualquer valor dos estudantes, a título de 
remuneração pelos serviços referidos nos incisos deste artigo.   

 § 3º O agente de integração será responsabilizado 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.  

 Art. 2º Fica criado no âmbito do Poder Executivo o quantitativo de até 117 
(cento e dezessete) vagas para estagiários, em qualquer área do conhecimento, com 



 

 

  

MM UU NN II CC ÍÍ PP II OO   DD EE   MM OO RR RR II NN HH OO SS   

PP oo dd ee rr   EE xx ee cc uu tt ii vv oo   
  

 

Página 2 de 5 

 

designação dependendo da conveniência, oportunidade e necessidade, devidamente 
estabelecido em Convênio e ou Contrato. 

 Parágrafo único. Das vagas descritas no caput, 10 (dez) vagas no mínimo serão 
destinadas a estudante do ensino médio e técnico, em suas diferentes modalidades, incluindo o 
EJA – Educação de Jovens e Adultos.  

                    Art. 3º Para os efeitos desta Lei considera-se como estágio o ato educativo 
supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho 
produtivo de educandos 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, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. 

 Art. 4º A jornada de atividade em estágio será definida de 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 - 4 (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 – 6 (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.     

 Art. 5º O estágio poderá ser obrigatório ou não obrigatório, conforme 
determinação das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto 
pedagógico do curso. 

 § 1º Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja 
carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma. 

 § 2º Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, 
acrescida à carga horária regular obrigatória.    

 Art. 6º O estágio, tanto na hipótese do § 1º do art. 5º desta Lei quanto na 
prevista no § 2º do mesmo dispositivo, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, 
observados os seguintes requisitos: 

 I – matrícula e frequência regular do educando em curso de educação superior, 
de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e nos finais do ensino 
fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos e atestados pela 
instituição de ensino; 

                II – celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente 
do estágio e a instituição de ensino; 
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                III – compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas 
previstas no termo de compromisso. 

                Art. 7º É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou 
superior a 1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente 
durante suas férias escolares. 

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

                    § 2º Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira 
proporcional, nos casos de o estágio ter duração inferior a 1 (um) ano. 

                   § 3º A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 
(dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência. 

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

                          Art. 8º O Município destinará a importância global de R$ 957.265,00 (novecentos 
e cinquenta e sete mil, duzentos e sessenta e cinco reais) relativo ao orçamento de 2021, para 
aplicação em Bolsas de Estágio. 

 § 1º Fica o Poder Executivo autorizado a firmar futuros convênios com outros 
Agentes de Integração, conforme discricionariedade do Chefe do Poder Executivo. 

 § 2º Cada Bolsa terá o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais e mais o 
valor de R$ 40,00 (quarenta reais) correspondente ao auxílio-transporte, na hipótese de estágio 
não obrigatório.   

  § 3º As taxas de administração a serem pagas aos agentes de integração não 
poderão ser superiores a 10% (dez por cento) incidentes sobre o valor total das bolsas 
concedidas aos estagiários, podendo até ser reduzida por convenção entre as partes.   

 Art. 9º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das seguintes 
dotações orçamentárias do exercício de 2021: 

 

Órgão Gestão 
06 

Unidade  Função  Sub-
função 

Programa Atividade Fonte Código 

06  FMS 0601 10 301 0080 2345 102 339036 

R$ 139.215,00 
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Órgão Gestão 
11 

Unidade  Função  Sub-
função 

Programa Atividade Fonte Código 

11 FMAS 1101 08 244 0109 2427 100 339036 

R$ 45.000,00 

 

Órgão Gestão 
11 

Unidade  Função  Sub-
função 

Programa Atividade Fonte Código 

11  FMAS 1101 08 244 0101 3379 129 339036 

R$ 9.000,00 

 

Órgão Gestão 
03 

Unidade  Função  Sub-
função 

Programa Atividade Fonte Código 

03 Pref. SE 0329 12 361 0020 2090 101 339036 

R$ 464.050,00 

 

Órgão Gestão 
03 

Unidade  Função  Sub-
função 

Programa Atividade Fonte Código 

03 Pref. SA 0323 04 122 0008 2038 100 339036 

R$ 300.000,00 

 Parágrafo único. A despesa desta lei correrá à conta de dotações orçamentárias 
específicas das leis orçamentárias vindouras.  

 Art. 10. No que esta Lei for omissa, aplicar-se-á as disposições da Lei Federal 
11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes.  

 Art. 11.  Esta Lei poderá ser regulamentada por ato próprio do Chefe do Poder 
Executivo. 

 Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as Leis 
Municipais nº 1.145, de 19 de fevereiro de 1993 e nº 2.417, de 28 de março de 2008.  

Morrinhos, 19 de agosto de 2021; 176º de Fundação e 138º de Emancipação. 
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JOAQUIM GUILHERME BARBOSA DE SOUZA 
=Prefeito= 

 
 

ERNANI CAETANO DA SILVA 
=Secretário de Administração= 

 

 

Rosilda Moreira da Silva 
Emerson Martins Cardoso 

 

 


