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Mensagem n".06412422. Íauá-Ceará,28 de novembro de 2022

Excelentíssimo Senhor Presidente,

ExcelentÍssimos Senhores Vereadores,

Tenho a satisfâção de submeter a apreciação dessa Augusta Câmara

Municipal, pelas mãos de Vossa Ercelência, o Proieto de Lei que ammpanha

esta Mensagem, que 'lnstitui o Programa Municipal de Estágio Profissional na

forma que indica e dá outras providências".

O Programa Municipal de Estágio Profissional- PMEP tem por conceito

fundamental o desenvolümento cie habilidades e voca@es profissionais de jovens

estudantes, como meio de promoçáo do protagonismo juvenil, da inclusão produtiva

para mitigaÇão das desigualdades sociais, aJravés da qualificaçáo profssional em

estágíos remunerados, com foco nas políticas públicas municipais.

O Programa Municipal de Estágio Profíssíonal - PMEP proporcionará

ao estudânte o cúntato com o mêÍcado de trabalho e a vivência prátbo profis§onal

tendo como objetivos a preparaçáo para o trabalho produtivo, em complementaçâo

ao conhecimento teórico adquirido na instituição de ensino, o desenvolvimento de

hâbilidade§ póprias da atividade profissional, o aperÍeiçoamento têcnico, cultural e

científico, a contextualização curricular, mediante aplicaçâo de conhecimentos

teóricos e a participação em atividades de cunho social, objetivando o

desenvolvimento para a vida cidadã.

A criação da Bolsa Juventude Cidadã consiste na concessão de um

benefício financeiro ao estagiário, como forma de contraprestação pecuniária do

órgão ou entidade pública municipal concedente, a ser pago, mensalmente, como

estágio remunerado, por um período de até um ano, admitida renovação, até

completar o limite máximo de 2 (dois) anos.

Com a convicção de que contarei com o indispensável apoio de Vossa

Excelência e seus llustÍes Pares para a aprovaçâo desta importante matéria'

subscrevo-me, respeitosamente, com os cumprimentos de costume.

7--
Patrícia Pequenb Costa Gomes de Aguíar

Prefeita Hunicipal de Tauá

Ao Excelentíssimo Senhor
Genival Coutinho Sabrtnho
Presidente da Câmara Municipal de Tauá
Nesta.
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PROJETO DE LEI MUNICIPAL N, )ooIa3!1
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lnstitui o Programa Municipal de
Estágio Profissional na forma
que indica e dá outras
providências.
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A Prefeita Municipal de Tauá, no uso das atribuiçôes que lhe confere o arl. 102,
inciso lX, da Lei Orgânica do Municípúr, faz saber que a Câmara Municipal
decretou e ela sanciona e promulga a seguinte Lei:

CAPíTULO I

OO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTÁGIO PROFISSIONAL

Seção I

Do Conceito

Art. ío. Esta Lei in§itui o Programa Municipal de Estágio Profissional - PMEP
que tem por conceito fundamental o desenvolvimento de habilidades e vocaçôes
proÍissionais de jovens estudantes, como meio de promoçâo do protagonismo
juvenil, da inclusão produtiva para mitigação das desigualdades sociais, atravÉs da
qualificaçáo profissional em estágios remunerados. com foco nas políticas públicâs
municipais.

Seção ll
Dos Objetivos do Programa

Art. 2". O Programa Municipal de Estágio ProÍissional - PMEP proporcionará ao
estudante o contato com o mercado de trabalho e a üvência pÉtico profissional,

tendo, dentre outros, os seguintes objetivos:

l. a preparaçáo para o trabalho produtivo, em complementaçâo ao
conhecimento teórico adquirido na instituição de ensino;

ll. o desenvolvimento de habilidades próprias da atividade proÍssional;

lll. o aperfeiçoamento técnico, cultural e científico;

lV. a contextualizaçáo cunicular, mediante aplicação de conhecimentos teóricos,
e;

V. a participação em atividades de cunho sociat, objetivando o desenvolvimento
para a vida cidadã.
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CAP|TULO II

DA BOLSA JUVENTUDE CIDADÃ

Seção I

Do Estágio Remunerado

Art. 30. Fica criado a Bolsa Juventude Cidadã, que consistê na concessão de um

benefício financeiro, a ser pago, mensaimente, como estágio remuneracio, por um
período de até um ano, admitida renovação, até complelar o limite máximo de 2
(dois) anos, observadas as normas de rêcrutamênto e prorrogação estabelecidas
nesta Lei e em seu Regulamento.

§ 10. O benefício de que trata o capuÍ deste art. 30 é devido quando da concessão

de estágio não obÍigatório, garântindo ao estagiário o recêbimento da Bolsa

Juventude Cidadã, como forma de contraprestação pecuniária do órgão ou

entidade pública municipal concedente.

§ 2". A rehibuição Ínanceira da Bolsa Juventude Cidadã será deÍinida de acordo

com o nÍvel de escolaridade do estagiário regularmente matriculado, nos seguintes

valores:

l. educa@ superior: R$ ô00,00 (seiscentos reais);

ll. educação proÍissional de nível máJio dou tâxico: R$ 400,00 (quatroÇentos

reais);

lll. ensino médio: R$ 400,00 (quatrocentos reais);

lV. educaçáo especial: R$ 400,00 (quatrocentos reais), e;

V. anos Íinais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de
jovens e âdultps: R$ 300,00 (trezentos rêais).

§ 3ô. Os valores da Bolsa Juventude Cidadã poderão, a critério da Administração
Pública Municipal, ser revisados na mesÍna data e no mesÍno índice concedido aos
servidores públicos municipais.

§ 40. Não fará jus à percepção dos valores relativos à Bolsa Juventude Cidadã, o
estudante qus gxercer c{rrgp ou emprqp na administraçáo pública municipal,
estadual ou federal.

§ 5". A frequência do estagiário será cobrada para fins de pagamento da bolsa,
devendo ser descontado o valor por dia de faÍta não justificada.

Seção Il
Da Cessão de Estagiário

Art. 4o. A critério da Administração Púdba Municipal e para fins de atender o maior

interesse público no âmbito do Programa Municipal de Estágio Profissional -
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PMEP, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder estagiários ao Poder
Judiciário. ao Ministério Público e à DeÍensoria Pública, em c€lso de requerimento
desses órgãos públicos.

Seção lll
Do Estágio Não Remunerado

Art. 50. O estágio obrigatório não será, compulsoriamente, remunerado, salvo
quanto a auxílios de locomoção ou por seleção específica do órgão ou entidade
pública municipal concêdente, na forma deÍinida em Regulamento.

Seção lV
Do Recesso

AÍt. 6o. É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração §ual ou
superior a 1 (um) ano, período de recesso dê 30 (trinta) dias, a ser gozado
preferencialmente durante suas férias escolares.

§ 1o. O recesso de que ltata o caput deste artigo deverá ser regularmente
remunerado.

§ 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.

Seção V
Da Regulamentação dos Estágio

AÊ 70. O Regulamento do Programa Municipal de Estágio Profissional - PMEP de
que trata esta Lei disporá, dentre outras normas regulamentares, quanto:

l. a natureza remunerada ou não remunerada;
ll. a oferta de vagas,
lll. o recrutammto dos €stagÉrb;
lV. a disciplina;
V, o acompanhamento e a avaliaÉo das atividades desenvolvidas;
Vl. a fixação do valor da bolsa estftTio;
Vll. a prorrogação de estágio, e;

Vlll. o desligamento de estagiários.

CAPíTULO III
DAS TNSTTTUTçÕES pr}BLrCAS E PRTVADAS DE ENSTNO

Art. 8o. O Município de Tauá poderá aceitar como estagiários remunerados e não
remunerados, os estudantes regularmente mâtriculâdos em instituiçôês públicas e
privadas de ensino, desde que nas áreas relativas as vagas disponibilizadas pelos
órgãos e entidades municipais, exigindo-se dos candidatos a estágio que estejam
frequentando o ensino regular de educaçáo superior, ensino médio, educação

TAUA
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proíssional de nível máJio e/ou técnico, educação especial e anos Íinais do ensino
fundamental. na modalidade profissional da educação de jovens e adultos.

Parágrafo único. As instituições de ensino de que trata o caput deste art. 80 devem
ser, comprovadamente, autorizadas e reconhecidas, nos termos da legislação
educacional de regência.

CAPITULO IV
DA DEFTNTçÃO, CLASSTFTCAçÃO E RELAçÕES DE ESTÁclO

Seção I

Da Definição

Art. 90. Estágio é um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no
ambientê de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de
educandos que estejam frequentando o ensino regular nas escolas e instituiçóes
de que trata o caput do art. 80, do Capítulo lll, desta Lei.

§ 'f '. O estágio Íaz parle do projeto pedagógico do curso, além de integrar o
itinerário formativo do educando.

§ 2". O estágio visa ao aprendizâdo de competências próprias da atividade
profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do
educando para a vida cidadã e para o trabalho.

Seção ll
Da Classificação

AÉ 10. O estágio classifea-se em obrigatório e não-obrigatório, conforme
determinação das diretrizes cuniculares da etapa, modalidade, área de ensino e
projeto pedagógico do curso.

§ ío. Estágio obrigatório é aqueíe deÍinido como tal no prgeto do curso, cuja carga
horária é requisito para qrovação e obtençáo de dipkrma.

§ 20. Estágio não-obngatorio é aquele desenvolvido como atividade opcional,
acrescida à carga horária regular e obrigatória.

Seção lll
Da Natureza do Estágio

Art. '11. O estágio poderá ser remunerado ou nãe.remunerado, nos termos
definidos nesta Lei e em seu Regulamento.
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Seção lV
Da Relação Jurídica do Estágio

AÍ1. 12. O estágio não gera vínculo empregatício de qualquer natureza entre o
estagiário e o Município de Tauá.

Art. 13. Será exigido para a concessáo de êstágio a observância dos seguintes
requisitos:

l. matrícula e trêquência regular do educando em curso de educaçâo superior, de
educação profissional, de ensino médio, da educação especial e nos anos Íinais do
ensino Íundamental, na modalidade proÍissional da educação de jovens e adultos,
deüdamente atestados pela instifuição de ensino;

ll. cêlêbração de termo de compromisso entre o educando, o órgão ou entidade
municipal concedente do estágio e a escola ou instituiçâo de ensino;

lll. compatibilidade entre as atividadês desenvolvidas no estágio e aquelas
previstas no termo de compromisso,

lV. acompanhamento pelo professor orientador da instituição de ensino e por

supervisor da peÍtê concedente, a sar comprovado nos relatórios de exectçáo das

ativadades e no registro de aprovação final do estagiário.

CAP|TULO V
DA FORMA DE ACESSO AO ESTÁGIO

Seção I

Da Manifestação de lnteresse e lnscrição Prévia

Art. 14. O estudante ínteressado em participar do Programa Municipal de Estágio

Profissional - PMEP deverá apresentar maniêstação de interesse, mediante prévio

cadastro junto aos órgãos e entldades municipais e, quando for o caso, perante ao

agente integrador, comprovando preencher os requisitos exigidos para ocupaçâo

das vagas abertas pelo Poder Executivo Municipal, nos termos e critérios definidos

nesta Lêi e em seu Regulamento.

Seção ll
Das Vagas de Estágio

Art. 15. O Poder Executivo Municipal, além da publicação no Diário Oficial do
Município, dará ampla publicidade ao Programa Municipal de Estágio Profissional

- PMEP, divu§ando, obrigetoÍiamente, em seus portais e redes socieis, para fins
de conhecimento das instituições de ensino e dos estudantes interessados, todas

as vagas de estágios oferecidas pelos órgãos e entidades municipais.

Art. 16. A quantidade de vagas oferecidas para estágios remunerados no Programa

Municipal de Estágio Profissional - PMEP, será deÍinida pelo Poder Executivo
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Municipal, de acordo com a demanda existente, a necessidade de estagiários nos
órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, os limites máximos
estabelecidos nesta Lei e a capacidade financeira do Município.

Seção lll
Das Vagas Reservadas aos Portadores de Necessidades Especiais

AÍt. 17. Serão reservadas dez por cento (10%) das vagas de estágios oferecidas
no Programa Municipal de Estágio ProÍissional - PMEP para estudantes portadores

de necessidades especieis.

Seção lV
Dos Requisitos para lngresso no Programa Municipal de Estágio

Profissional

AÍt. 18. Para ingressar no Programa Municipal de Estágio ProÍissional - PMEP o
estudante deverá preenúer os seguifites requisitos:

l. estudar em institui$o de ensino instalada no tenÍtório municipal de Tauá;

ll. ontar com a idade mínima de Í5 anos;

lll.residir no Município de Tauá.

Seção V
Do Recrutamento de Estagiários

ArL 19, O recrutamento de estudantes considerados aptos a preencherem vagas

de estágios ofertadas pelos órgãos e entidades municipais, submeter-se-ão à

seleçáo pública para acesso, nos termos definidos em Regulamento.

Seção Vl
Da Contratação de EstagÉrios

AÊ 20. A contrataÉo de est4iáric será feita mediante a assinatura do termo de

compromisso de estágio a ser celebrado entre o estudante e/ou seu representante

ou assistênte legal, se menor de 18 (dezoito) anos, a instituição de ensino e o órgão

ou entidade munkipal 6ncedente e o agente de integração, quando for o caso.

§ ío. Com a as§natura do teÍmo de comproÍnisso, o estagiário tomará ciência de

seus deveres, direitos, atribuições e comprometer-se-á a cumprir as normas desta

Lei e de seu Regulamento.

§ 2o. Os estudantes portadores de necessidades especiais terão atribuiÇões e

responsabilidades compatíveis com sua condi$o física e mental.

r/
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Seção VlÍ
Da Documentação Exigida para o Estágio

AÍt. 21. O estudante selecionado deverá comparecer ao órgão ou entidade

municipal concedente, portando a seguinte documentação:

l. comprovante de residência no Município de Tauá;

ll. comprovante de matrícula em instituiçáo de ensino instalada no território do

Município de Tauá;

lll. ópia da Carteira de ldentídade e do CPF;

lV. histórico escolar do último período cursado, fornecido pela Ínstituição de ensino;

V. declaração de que não tem ímpedimento legal de contratação, deconente de

parentesco com ageÍltes políticos municipais, nos termos previstos nesta Lei.

CAP|TULO Vt
DO ESTAGIÁRIO

Seção I

Da Jornada de Atividade

Art 22. A jornada de atividade em estágio será definida em Regulamento, de modo

a atender harmonicameflte ao orgâo ou eflüdade concedente, a instituiçâo de

ensino e ao aluno estagiário ou seu representante legal, devendo constar do têrmo

de compromisso a compatibilidade com as atividades escolares e não ultrapassar:

l. 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, no caso de estudantes de

educação especial e dos anos finais do ensino fundamêntal, na modalidadê

profissionat de educação de iovens e adultos;

ll.6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de e§tudantes do

ensino superior, da educação profissional de nível médio e do ensino médio

reguiar.

§ 1o. O estágio relativo a cursos que altemam teoria e prática, nos períodos em que

não estão programadas aulas pÍêseficiais, poderá ter iomada de âté 40 (quarenta)

horas semanais, desde que isso esteja previsto no projeto pedagógico do curso e

da instituiÇáo de ensino.

§ 2o. Se a instituiçáo de ensino adotar verificaçôes de aprendizagem periódicas ou

finais, nos períodos de avaliação, a @rga horária do estágio será reduzida pelo

menos à metade, segundo estipulado no termo de compromisso, para garantir o

bom desempenho do estudante.

§ 3". O termo de compromisso de estágio fixará a carga horária especifica de cada

estudante, segundo a conveniência administrativa do órgão ou entidade municipal

concedente.

TAUA
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§ 4o. A carga horária do estágio poderá ser reduzida até a metade, nos períodos de
avaliação da instituiçâo de ensino, podendo haver dispensa do comparecímento do
estagiário em fase de provas, a critério do supervisor do estágio.

Art. 23. A duração do estágio, em relação ao mesmo órgão ou entidade
concedente, não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de

estagiário portador de defrciência, na forma deínida em Regulamento.

Seçao lll
Dos Locais de Prestação do Estágio

AtL 24. Os locais de aplicação e prestaÉo dos estágios serfu definidos pelos

órgãos e entidades púbicas municipais concedentes, na forma prevista em

Regulamento.

CAPíTULO VII
OOS DEVERES E DIREITOS DO ESTAGIÁR]O

Seção I

Dos Deveres do Estagiário

Art. 25. São deneres do estagiário, dentne outros estabelecídos em Regulamento:

L comparecer diária e pontualmente ao local onde cumpre seu estágio;

ll. eumprir carga horária compâtível com o seu horário de comparecimento à

instituiçáo de ensino;

lll. em caso de falta, providenciar a comunicação formal e imediata ao dirigente da

repartiçâo, justificadamente;

lV. quando se tratar de afastamento para tratamento de saúde, apresentar
atestado médico;

V. cumprir com aten@ ê prestêza todas as atividades pertinentes à sua área de

formação, segundo orientação do servidor responsável a que a supervisâo de seu

estágio esteja submetida;

Vl. dar retorno ao orientador do estágio sobre o cumprimento das tarefas
determinadas e solicitar auxílio específrco ao responsável para atividades cuja

execu$o tenha dificuldade;

Y
Rua Coronel Lourenço Feitosa, n" 211, Altos, Ba,rÍo Centro, Tauá-Ceará. CÉP: 63.660-000 9

§ 5o. Não serão descontados do valor da Bolsa Juventude Cidadã, os feriados
federais, estaduais e municipais, as horas de estágio reduzidas nos períodos de
avaliação, o descanso remunerado e as faltas justificadas.

Seção ll
Da Duração do Estágio



@TAUA
r{ut{rclPro DE .}

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá
Gabinete da Prefurta

VIl. guardar reserva sobre infrcrmaçôes, assuntos, htos, documentos, processos
administrativos ou judiciais e demais assuntos institucionais estratégicos a que, por

força das atividades de estágio, tênha acesso;

Vlll. tratar com urbanidade e respeito seus colegas de trabalho e as pessoas do
público em geral que eventualmente atenda;

lX. zelar pela economÍa de material e conservação do patrimônio público;

X. dar ciência ao responsável pela supervisão quanto a eventuaís irregularidades

de que saiba em razão do estágio;

Xl. vêstir-se adequadamente no ambiente onde realiza seu estágio;

Xll. manter conduta ética e moral adequada ao ambiente do estágio:

Xlll. abster-se de acessar, no local de cumprimento do estágio, redes sociais
alheias a relação de suas atividades, e;

XlV. requerer desligamento do estágio em caso de nomeação para o exercício dê
cargo público, efgtivo ou comissionado.

ParágnÍo único. O descumprimento de qualquer dos deveres previstos nos
incisos de I a Xlll deste artigo, sujeita o estagiário ao desligamento antecipado do
estágio.

Art. 26. O estagiário, orientado por seu supervisor, deverá elaborar relatório

semêstral das atividades de estágio, que será encaminhada à instituição de ensino

diretamente pelo órgáo ou entidade concedente ou via agente integrador, quando

for o caso, Íicando uma via arquivada no Município, junto a pasta de controle de

atividades do respectivo estagiário.

Seção ll
Dos Direitos do EstagÍárío

AtL 27 . São direitos do estagiário, dentre outros estabelecidos em Regulamento:

l. realizar estágio que proporcione a execução de atividades conelatas com as de

seu curso de Íorma@ profissional;

ll. receber a Bolsa Jurrentude Cidadâ, dire{amente ou através de agente integrador,
proporcional ao número de dias de atividades prestadas no estágio;

lll.participar da avaliação supervisionada de desempenho do estágio;

lV. usufruir de descanso remunerado;

V. usufruir do direito de redução da carga horária nos dias de avaliações escolares
ou acadêmicas, e;

Vl. seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível com valores de
mercado, conforme fique estabelecido no termo de compromisso
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Seção lll
Das Faltas Justificadas

Att. 28. Consideram-se faltas justificadas ao estágio, desde que devidamente
comprovadas por documentos válidos:

l. atastâmento para tratamento de saúcle;

ll. afastâmento poí nascimento de filho, Ílos p,zrzos legalmente definidos para o pai

e a mãe;

lll. convocaçâo para depoimento ou serviços judiciais;

lV. ausência por 5 (cinco) dias consecutivos, em razão de casamento;

V. ausência por I (oito) dias consecutivos em razão de falecimento do cônjuge ou
companheiro, pais, madrasta ou padrasto, Íilhos, enteados, menor sob guarda e
irmâos;

Vl. ausência para doaÉo de sangue, e;

Vll. ausência para alistamento militar ou eleitoral.

Parágrafo único. O estagiário poderá auentar-se do estágio pra realização de
atividades extracurricu lares ou elaboração de trabalhos em equipe, mediante prévia

autorização do supervisor e compensação da jornada de estágio, nos termos
esta belecidos em Regulamento.

Seção lV
Do Desligamento do Estagiário

AÉ 29. O desligamento do estagiário dar-s+'á:

l. pelo encenamento do período do estágio;

ll. a pedido do estagiário;

lll. por interesse e conveniência dos órgãos e entidades municipais concedentes,
mediante ato devidamente motivado;

lV. pelo desligamento antecipado, previsto no parágrafo únÍco do art. 25, da SeÉo
I, Capítulo Vll, d*ta Lei;

V. por abandono, caractsizado pq ausência por 3 (três) dias consecutivos ou 5
(cinco) intercalados, no período de um mês, não justificâda na forma dos incisos I

a Vll, do an.28, da Seçáo lll, do Capítulo Ml, desta Lei;

Vl. por interrupção do curso na instituição de ensino;

Vll. por conclusão do curso na instituição de ensino, cá,rac(enzado pela colaçáo de
grau,

Vlll. por baixo rendimento nas avaliaçôes de desempenho a que for submetido;

{
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lX. por conduta incompatível com a exigida peta Mministração Pública Municipal
de Tauá, e;

X. por reprovaçâo superior a 50o/o (cinquenta por cento) dos créditos disciplinares
em que o estagiário se encontre matriculado no semestre anterior, ou por

reprovação no último período escolar cursado.

Art. 30. Por ocasiâo do desligamento, o órgão ou entidade concedente

disponibilizará para o estagiáÍio cêrtidão de realização do estagb, em que con§te,
resumidamente, os seguintes registros:

I. instituiçâo de ensino do estagiário;

ll. atividades desenvolvidas;

Ill. local de rcalizaÉo;

lV. carga horária;

V. noÍne do supervisor;

Vl. períodos de estágio cumpridos, e;

Vll. avaliação de desernpenho.

CAPíTULO VIII
DA SURPERVISÃO E DA AVALIAÇÃO DO ESTÁGO

Seção I

Da Supervisão do Estágio

Art. 31. O estágio terá supervisáo obrigatória a cargo de servidoÍ público municipal do

orgáo ou entidade concedente, que terá por responsabilidade:

l. elaborar plano de atividades do estagiário;

ll. orientar o estagiário sobre sua conduta e normas do órgão ou entidade
concedente, e,

lll. supervision ar a realizaSo das atividades de estágio.

Seção ll
Da Avaliação do Estagiário

Art.32. A avaliação do estagiárío tem por objetivo aclmpanhar o seu desempenho

na unidade administrativa e ptanejar as atividades para o próximo período de

estágio, devendo, ao Íinal, ser encaminhada à respectiva instituição de ensino.

Y
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CAPíTULO IX

DAS VEDAÇÔES E DOS IMPEDIMENTOS

Seção I

Das Vedaçôes

Art. 33. É vedada a participação no Programa Municipal de Estágio Profissional -
PMEP, de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por

aÍinidade até o terceiro grau dos agentes políticos, salvo na hípótese de ser adotado
processo seletivo de estagiários que assegure o princípio da isonomia êntre todos

os conconentes, na Íorma da lei.

Seção ll
Dos lmpedimentos

ArL 34. São impedimentos relacionados ao Programa MunicipaÍ de Estágio

ProÍissional - PMEP:

l. contrataçáo de estagiário para suprir vaga de cargo público provimento efeüvo,

comissionado ou de contratação temporária por excepcional interesse público;

ll. exigir do estagiário o desempenho das seguintes atividades:

a) transporte de valores ou títulos de crédito, a pedido de seryidor ou de qualquer

ouha pessoa;

b) serviços de limpeza e de copa;

lll. estagiar em local que sela insalubre ou, direta ou indiretamente, exponha a risco

sua saúde e sua integridade física;

lV. executar trabalhos partículares solicitados por seMdor ou por qualquer outra

pessoa, e;

V. assinar doqJínentG que tenham fe F.rblicâ.

CAPíTULO X
DOS ÂGENTES DE 

'NTEGRAçÃO 
DE ESTÁGIOS

Seção I

Da Contratação de Agente lntêgrador

Art. 35. Os orgãos ou entidades publicas municipais @ncêdentes de estágio
podem, a seu critério, recorrer a serviços de agentes de integração públicos,

privados e sociais, para selecionar estagiários, formular termos de compromisso,

integrar as partes do Programa Muniripal de Estágio Proftssional - PMEP entre o

estagiário e as instituiçôes de ensino.
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§ 1". É facultada a contrataÉo de agentes de integração públicos, privados e
sociais, mediante condições acordadas em instrumento jurídico apropriado.
devendo ser observada, no Glso de contratação de terceiros com recursos
públicos, a legislação que estabelece as normas gerais de licitação.

§ 20. Para os fins de que trata o caput deste artigo, poderáo os órgãos e entidades
municipais concedentes celebrar parcerias públicas sociais, nos termos do
Programa de Parceria Pública Social previsto no Estatuto Normativo das Entidades
e lnstituiçôes, regulado pela Lei Municipal 2.579, de março de 2021.

§ 30. Cabe aos agentes de integraÉo, como auxiliares no processo de

aperfeiçoamento do instituto do estágio:

l. identiÍicar oportunidades de estágio nas políticas públicas desenvolvidas pelo

Poder Executivo Municipal;

ll. cadastrar estudantes interessâdo,s em estágbs, conforme psfil e regras

estabelecidas em Regulamento;

lll. aprêsentar os estagiários legalmente selecionados aos órgãos e entidades

municipais;

lV. ajustar as condições de realizaçáo de seleçâo e recrutamento, observadas as

rogras deste Lei e do seu Regulamento;

V. ajustar as condições de realização do estfuio entre esfirdafite, institu(Éo de

ensino e o Município de Tauá, e;

Vl. cumprir todos os atos burocráticos necessários à regular contrata$o do

estágio, e;

Vll. fazer o acompanhamento administrativo do estágio durante todo o seu período,

até o desl§amento do estudante.

§ 4o. É vedada a cobrança de qua§uer valor dos estudante§, a título dê

remuneraçâo pelos serviços referidos nos incisos I a V, do § 20, deste art- 35, sendo

o custo operacional e administrativo do agente de integraçáo suportado pelo órgão

ou enticjade pubtica concedente.

Art. 36. Em caso da organização e realízação do Programa Municipal de Estágios

ProÍssional - PMEP ser Íeita conr a cdaboragão de agentes de integração, ftca o

MunicÍpio de Tauá autorizado a repassar ao âgente legalmente contratado por

órgãos e entidades municipais, mensalmente, os recursos referentes a

integralidade do custeio csn a Bolsa Juventud€ Cidadá concedida, para gue estê

realize o pagamento ao estagiário, até o último dia útil de cada mês.

ríuNrcrPro DE 2

TAUA

Y
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Parâgraío único. O agente integrador obrigar-se-á a realízar prestação de contas
dos recursos públicos recebidos. nos termos e na forma estabelecida no contrato
ou no termo de parceria pública social celebrado com o órgão ou entidade
m unicipal.

Art. 37. Os agentes de integração serão responsabilizados administrativa e
civilmente, se selecionarem e indicarem estagiários para a realizaçào de atividades
não compatíveis cpm a programação cuÍricular estabetecida para cada curso ou
matriculados em cursos ou instituiçôes de ensino para as quais não há previsão de
estágio curricular.

CAPíTULO XI

DOS ORGÃOS E ENTIDADES PÚBLICAS IiUNICIPAIS COHCEDENTES

Seção I

Das Obrigações dos Concedentes

Art 38. Os órgãos da administraçáo pública municipal direta, indireta, autárquica e

fundacional, podem oferecer estágio, observadas as seguintes obrigaçôes:

L celebrar termo de compromisso com a instituiÉo de ensino e o educando,

zelando por seu cumprimento;

ll. ofurtar instalações que tenham condi@es de proporcionar ao educando

atividades de aprendizagem social, proftssional e cultural;

lll. indicar seruidor de seu quadro de pessoal. com formaçâo ou experiência
profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para

orientar e supervisionar ate 10 (dez) estagiários, simuÍtaneamente;

lV. por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do

estágio com indicaçáo resumida das atividades dqsenvolvidas, dos períodos e da

avaliação de desempenho;

V. manter os documentos que comprovem a relação de estágio à disposiçáo dos

sistemas de controle interno e extemo do Poder Execúivo Municipal, e;

VL enviar à instituíção de ensino, com periodícidade míníma de 6 (seis) meses,

relatório de atividades, com vista obrigatória ao estagiário.

Seção ll
Das Obrigaçôes das lnstituições Públicas e Privadas de Ensino

ArL 39. São obrigações das instituições públicas e privadas de ensino, em relação

aos estágios de seus educandos:

l. celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou

assistente legal, quando ele íor absoluto ou relativamente incapaz, e com o órgão

ou entidade municipal concedente, indicando as condições de adequação do

TAUA
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estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da furmaçáo escolar
do estudante e ao horário e calendário escolar;

ll. avaliar as instalações da parte concêdente do estágio e sua adequação à
formação cultural e profissional do educando;

lll. indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como

responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário;

lV. exigir do educando a apresentação periÔdica, em prazo não superior a 6 (seis)

meses, de relatórb das atividades;

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

VL elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de

seus educandos, e;

V,t. cúmunicar à parte concedente do estágio, no inícao do período letivo, as datas

de realizaçâo de avaliações escolares ou acadêmicas.

Parágrafo único. O ptano de atividades do estagiário deverá ser elaboÍado em

comum acordo entre o órgão ou entidade concedênte, a instituição de ensino e o
aluno estagiário, na forma do Regulamento desta Lei, sendo o ajuste incorporado

ao termo de empromisso, por nreio de aditive, à medída que for avaliado,
progressivamente, o desempenho do estudante.

CAPíTULO XII

DO PROCESSO DE CONTROLE DA CONCESSÃO E DA PRESTAçÃO OO

ESTAGIO

Seção I

Da Fiscalização pelo Concedente

Art. 40. A fiscalizaçâo da regular aplicaçao do estágio caberá aos órgãos da

administração pública municipal direta, indireta, autárquica e fundacional

concedentes, náo podendo conceder estágios em desconformidade com as normas

desta Lei e de seu Regulamento, sob pena de responsabilidade da respectiva

autoridade pública, na forma da legislação aplicável.

Seção ll
Do Sistema de Controle lnterno

Art. 41. O controle interno do processo de concessâo do estágio e da regularidade

de sua aplicação pelos órgãos ou entidades municipais concedentes é de

responsabilidade da Secrêteria Municipal de Controladoria, Ouvidoria,

Transparência e lntegridade Pública.
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Seção lll
Do Sistema de Controle Externo

Att.42. O controle externo do processo de concessáo do estágio e da regularidade

de sua aplicação pelos órgâos ou entidades municipais concedentes é realizado
pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) e pelo Ministério Público.

Seçâo lV
Do Controle Político-Administrativo

Art. 43. O controle político-administrativo do processo de concessão de estágio e

da regularidade de sua aplicação pelos órgãos ou entidades municipais

concedentes, será exercido pelo Câmara Municipal de Tauá, nos termos

estabelecidos na Lei Orgânica Municipal e em seu Regimento lntêrno.

Seção V
Do Controle Social

Art. 4. Os órgãos ou entidades municipais que concederem estágios,

disponíbilizarão todas as informações legalmenle requeridas pelas instituiçôes

sociais e pelos cidadãos, para fins do exercÍcio do cootrole social aüvo pela

sociedade.

CAPíTULO XIII
DAS DTSPOSTçÕES FINAIS

Art. 45. O termo de compromisso do estágio será firmado pela autoridade pública

competente do órgão ou entidade municipal concedente, pela instítuição de ensino

e pelo estagiário ou por seu representante ou assistente legal, s€ndo vedada a

atuaÇão dos agentes de integração como rêpresentante de qualquer das partes.

Art 46. O número máximo de estagiários em relação ao quadro de pessoal efetivo,

comissionado e contratado dos órgãos ou entidades municipais concedentes de

estágio, obedecerá a proporcionalidade de que trata o Anexo Único desta Lei

§ ío. Para efeito desta Lei, considera-se quadro de pessoal o conjunto de

trabalhadores êxistentes no orgão ou entidade municipal concedente.

§ 2". Quando o cálculo do peícentual a que se refere o número lV do Anexo Unico

desta Lei resultar em fração, poderá ser anedondado para o número inteiro

imediatamente superior.

§ 30. Excetuam-se da proporcionalidade de que o capuÍ deste art. 23 estabelecida

no Anexo Único desta Lei, os estágirx de ní\€l superior e de nível médio

profissional.
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§ 4o. É assegurado às pessoas portadoras de deficiência o percentual de 1Ao/o (dez

por cento) das vagas oferecidas para estágio pelos órgáos ou entidades municipais.

CAPíTULO XIV
DAS DtSPOSIçÕeS rnlUstrontas

Aft.47. A Prefeita MunkÍpal regulamentaÉ a preseÍte Lei, por Decreto, no prazo

de 30 (trinta) dias, a contar de sua publicação.

AÍt. 48. Os dirigentes de órgãos e entidades da administração pública municipal

direta, indireta, autárquica e fundacional deverão encaminhar para o Gabinete da

Prefeita, até o día 3't de dezembro de 2022, a relação dos programas específicos

de suas pastas que poderão receber estágios, remunerados e não remunerados,

nos termos estabelecidos nesta Lei.

Art. 49. As despesas decorrentes da execução desta lei correrâo à conta das

dotações orçamentárias próprias, que serão suplementadas, em caso de

insuficiência.

CAPíTULO XV
DA VIGÊNCN

AÍt. 50. O Programa Munidpel de Estígb Profissional - PMEP ds gu€ trata 6ta
Lei entra em vigor a partir de ío de janeiro de 2023.

Art 5í. Esta lei, salvo quanto os sêus efeitos de que trata o ar! 48 do Capítulo XIV'

entrâ vigor na data de sua publicação.

Art. 52. Ficam revogadas todas as disposiçôes legais e normativas municipais em

contrário. y
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ANEXO UNICO

PROPORÇÃO DE E-STÁGIÁRIOS EM RELAÇÃO AO QUADRO DE
PESSOAL DO ORGAO OU ENTIDADE MUNICIPAL CONCEDENTE

NR
QUADRO DE PESSOAL. NR DE

SERVIDORES
NÚMERo MÁxIMo DE

ESTAGÉRIOS

De1a5 1

il De 6 a 10

il De 11 a25 5

IV Acima de 25 Até 20Yo de estagiários
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