GOVERNO MUNICIPAL DE CHORÓ
GABINETE D0 PREFEITO

LEI MUNICIPAL N° 579/2021 DE 20 DE ABRIL I)E 2021.

EhflNTA: Dispõe sobre o estágio de estudantes, autoriza o
Chefe do Executivo a firmar Convênio e/ou Contrato junto
a lnstituiçõesffintídades e cria o Programa "Qualifica
Choró" e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CHORÓ-CE APROVOU E EU,
MARCONDES DE HOLANDA JUCÁ 0 PREFEITO MUNICIPAL DE CHORÓ
SANCIONO A PRESENTE LEI:

Art. 1° -Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a celebrar Convênio e/ou Contrato
com lnstituíçõesffintidades, com a finalidade de Ímplantar e coordenar os Estágios de
ensino superior, ensino médio regular e profissionalizante nos órgãos da Administração
Pública Municipal, oportunizando vagas para estágios de estudantes.
Art. 2° -0 estágio previsto na Lei Federal n° 11.788 de 25 de setembro de 2008, passa a

fazer parte do programa de governo.
Art. 3° -Fica criado no Município, o Programa "Qualifica Choró" para estagiários, que

pode ser em qualquer área do conhecimento, de acordo com a hnha de fomação do
estudante, observando a conveniência, oportunidade, necessidade e estabelecido em
convênio ou contrato, em observância à Lei n° 11.788/2008.

§ 1° A atuação do estagiário dar-se-á da seguinte foma:
I - Se de nível superior ou educação profissional desempenhará atividades relacionadas

com a sua área de fomação;
11 - Se de nível médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na
modalidade profissional da educação de jovens e adultos, desempenhará atividades
administrativas observando a conveniência administrativa e o interesse do órgão e do
estudante;

111 -Se para atuar no âmbito do magístério, nas funções de auxiliar de professor/monitor,
as disciplinas ministradas deverão possuir afinídade com o cuniculo escolar da área de

fo-ação.
Art. 4° -0 Programa de Estágio deve apresentar as seguíntes característícas:
I -Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvído no ambiente de trabalho,

que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando
o ensíno regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino
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médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental na modalidade

profissional da educação de jovens e adultos;
11 - Ser realizado em unidades que tenham condições de proporcionar experiência prática
na linha de fomação, devendo o estudante, para esse fim, estar em condições de estagiar
segundo disposto na regulamentação desta Lei;

111 -Ser planejado, executado, acompanhado e avaliado para propiciar a complementação
do ensino e da aprendizagem, a fim de se constituir em instrumento de integração, em
temos de treinamento prático;
IV - Criar uma comissão composta pela Câmara Municipal de Choró, Secretarias de
Educação, Saúde e Administração para supervisíonar e acompanhar os estágios.
Art. 5° -0 estágio de que trata o art. 1°, desta Lei, dar-se-á em duas modalidades..

I - Obrigatório, que se constitui em elemento essencial à diplomação do aluno, definido
como tal no projeto do curso, cuja carga horáría é requisito em confonnidade com os
currículos, programas e calendários escolares;

11 -Não obrígatório, que se constitui em atividade complementar à fomação acadêmicoprofissional do aluno, realizado por sua livre escolha.

Art.6°-0ÓrgãoPúblicodaAdministraçãoDiretaoulndiretaqueseutilizardoprograma
de estágio, deverá dispor de estrutura administrativa que possibilite exercer as seguintes
competências:
I - Indicar um servidor do quadro de pessoal da Secretaria/Órgão em que o estágio está
sendo realizado, com fomação ou experiência profissional na área do conhecimento
relativa ao curso do estagiário, para orientar e supervisionar o estudante;
11 - Identificar as oportunidades de estágios existentes no órgão, por área de formação, e
infomar em tempo hábil ao Órgão e/ou lnstituto para preenchimento da vaga;

111 - Acompanhar e controlar o desempenho do estagiário e a efetiva atuação em sua área

de fomação;
IV -Avaliar, periodicamente, se a Unidade Adminístrativa onde o estagiário está atuando
possibilita a aplícação prática dos conhecimentos de sua área de fomação.

Art. 7° - A duação do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 (dois)
anos, exceto quando se tratar de estagiário poiiador de deficiência.

Art. 8° -0 estagiário receberá bolsa ou outra foma de contraprestação que venha a ser
acordada, sendo compulsória a sua concessão, na hipótese de estágio não obrigatório.
Art. 9° - 0 valor mensal a ser pago à título de bolsa será proporcional a carga horária do
estagiário, confome descrito a seguír:

I -R$ 500,00 (quinhentos reais) para estudantes do ensino médio regular, com jomada
de 4 (quatro) horas diánas;
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11 - R$ 500,00 (quinhentos reais) para estudantes da educação profissional de ensino
médio, com jomada de 4 (quatro) horas diárias;

111 - R$ 800,00 (oitocentos reaís) para estudantes de educação profissional de ensino
médio, com jomada de 6 (seis) horas diárias;

IV-R$ 800,00 (oitocentos reais) para estudantes de ensino nível superior, com jomada de
6 (seis) horas diárias;

§ 1° 0 valor da bolsa fixados nos temos do caput deste artigo será revisado anualmente
no mesmo índice que vier a ser concedido aos servidores municipais, quando da revisão
geral anual, prevista no art. 37, inciso X, da Constituição Federal.

$ 2° Não fará jus à percepção dos valores relativos à bolsa de estágio, o estudante que
exercer cargo ou emprego na Administração Municipal;
Art.10° -0 número máximo de estagiários em relação ao quadro de pessoal das entidades
concedentes de estágio deverá atender às seguintes proporções:
I - de 1 (um) a 5 (cinco) empregados: 1 (um) estagiário;
11 -de 6 (seis) a 10 (dez) empregados.. até 2 (doís) estagiários;

111 -de 11 (onze) a 25 (vinte e cinco) empregados: até 5 (cinco) estagiários;

IV -acima de 25 (vinte e cinco) empregados: até 20% (vinte por centos) de estagiários.
§ 1° Para efeito desta lei, considera-se quadro de pessoal o conjunto de trabalhadores
empregados existentes no estabelecimento do estágio.
§ 2° Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos estágios de nível superior e de
nível médio profissional.

§ 3° Fica o (a) Secretáno (a) de Adminístração autorizado (a) a adequar o quantitativo de
bolsas previstas no caput deste artigo, de acordo com a necessidade e conveniência
administrativa de cada estabelecimento, mediante exposição de motivos devidamente
fundamentados.

Art. 11° - É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou
superior a 1 (um) ano, período de recesso remunerado de 30 (dias) dias, a ser gozado
preferencialmente durante as suas férias escolares.
Art. 12° - Aplíca-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no
trabalho.

Art. 13° - 0 Poder Executivo Municipal deverá contratar em favor do estagiário seguro
contra acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível com valores de mercado,
confome fique estabelecido no termo de compromisso.

::àáeTáasf:ru;::cuom|Adar;:T:nAsg:àlt'edà:e|npt:là:;:oú(a|t::t:toutd.ees,:#àorgdãe.?,uneotsr::ameàtseeamri.qguoé
dispuser Convênio celebrado com o Poder Executivo Mimicipal.
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Art. 14° - 0 pagamento da bolsa de estágio será efetuado através de recursos
orçamentários próprios ou de crédítos adicionaís de cada Órgão Público, mensalmente,
até o 5° (quinto) dia útil de cada mês, observada a frequência do estagiário que deverá ser
di ariamente registrada.
Art. 15° -Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar os casos omissos
e não tratados nesta Leí, por meio de decreto do Executivo Municipal.
Art. 16° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Choró, em 20 de abril de 2021.
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0 PREFEITO MUNICIPAL DE CHORO, MARCONDES DE HOLANDA JUCA, no uso de suas

atribuições legais, etc.

Considerando o recebimento do autógrafo de Lel n.587/2021, referente ao

projeto de Lei 007/2021, aprovado na sessão ord'inárla de 23/03/2021, encaminhado
pelo leg.islativo mun.icipal em data de 08/04/2021, portanto, de forma tempestiva, e
respe'itadas as formalidades legais aplicávels à espécie, SANCIONO e PROMULG0 a anexa,

parte integrante deste despacho de ato formal.
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DE CHORO

PREFEITURA MUNICIPAL

Gabinete do Prefeito

EDITAL DE PUBLICAÇÃ0 024/2021

0 Prefeito Municipal de Choró do Estado do Ceará, MARCONDES DE
HOLANDA JUCÁ, em pleno exercicio do cargo e no uso de suas atribuições legais
conferidas no artjgo 2§, inciso X da Constituição do Estado do Ceará, na Lei Orgânica
do Municípío de Choró e na Lei Municípal N° 140/2000 de 22 de fevereiro de 2000,
certifica para fins de prova perante aos tribunais de controle externo a publicação em

sendo este o local de amplo
acesso ao público em geral no ambito do município, a Lei n° 579/2021, na presente
seu sítio eletrônico (Link do Site: www.choro.ce.

data.

Paço da Prefeitura Municipal de Choró-Ce, aos 12 de abril de 2021.

PUBLIQUE-SE.

DIVULGUE-SE.

CUMPRA-SE.
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