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LEI MUNIP AL N° 512, DE 16 DE MARÇO DE 2005.

"DISPÕE SOBRE O ESTÁGIO DE
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ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL"
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EDISON LUIS BUENO DE QUADROS, Prefeito Municipal de
São José das Missões-RS, no uso de suas atribuições legais, FAÇO SABER que a Câmara
Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:

Artigo 1° - Fica o Executivo Municipal autorizada, cor limitação
nos recursos disponíveis, proporci?nar estág~o a estudantes r~gula~m~nte m~t~culados e
que venham freqüentando cursos vinculados a estrutura de ensino público e P1rtICUlar,nos
níveis superior e profissionalizante de 2° grau regular e supletivo.

Artigo 2°_ A aceitação dos estagiários será feita com observância do
disposto da Lei Federal n° 6.494, de 07 de dezembro de 1977, Decreto Fededl n? 87.497,
de 18 de agosto de 1982, e de acordo com as disposições complementares desta lei.

Artigo 3°_ Para caracterização e definição do estágio é nrcessário:
1- termo de convênio entre a instituição de ensino e 0 município,

onde serão estabelecidas as condições de seleção, horário a ser cumprid9' causas de
rescisão ou de desligamento, tempo de duração e outros dados definidore1 das partes,
inclusive ao pertinente ao seguro de acidentes pessoais em favor do estudante;

ll- termo de compromisso entre o estudante e o muni ípio, com a
Interveniência da instituição de ensino.

,Artigo 4°-0 município, verificada a existência üe recursos
orça~entár~os disponíveis, poder~ conceder ~o estagiário urna bolsa-auxílio, Ipor hora de
estagio efetivamente realizado, cUJOvalor sera pago com base na tabela abaixoi
GRADUAÇÃO: 1

Curso de ensino profissionalizante do 2° grau regular ou supletivo - 20
horas semanais, 1.5 valor do padrão de referência do município.

Curso Superior - 20 horas semanais, 2.0 valor do padrão de referência do
município.

Artigo 50-As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão
por conta das dotações orçamentárias próprias.

Artigo 6°_ Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrario.
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