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LEI Nº 4.786 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2016 

 

DISPÕE sobre o Programa de Estágio na 

Administração Pública Municipal do 

Município de Não-Me-Toque/RS e dá outras 

providências............................................. 

 

TEODORA BERTA SOUILLJEE LÜTKEMEYER, PREFEITA DO MUNICÍPIO DE 
NÃO-ME-TOQUE/RS. 
           FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei. 

 

Art. 1º Mediante prévia e expressa autorização do Prefeito Municipal, e com 

limitação dos recursos disponíveis, 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 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 de 

educação de jovens e adultos, com observância do disposto na Lei Federal nº 11.788, de 

25 de setembro de 2008. 

Art. 2º Os estagiários são classificados: 

I -   Na categoria A: os estudantes regularmente matriculados e com efetiva 

frequência, em cursos de ensino médio; 

II -  Na categoria B: os estudantes regularmente matriculados e com efetiva 

frequência em curso de nível superior; 

III -  Na categoria C: os estudantes regularmente matriculados e com efetiva 

frequência em curso de ensino especial; 

IV -  Na categoria D: os estudantes regularmente matriculados e com efetiva 

frequência em cursos de educação profissional; e 
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V -  Na categoria E: os estudantes regularmente matriculados e com efetiva 

frequência, em cursos dos anos finais do ensino fundamental na modalidade profissional 

da Educação de Jovens e Adultos. 

Art. 3º 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 e obrigatória. 

§3º O estágio obrigatório não será remunerado. 

Art. 4º A realização do estágio não acarretará vínculo empregatício de qualquer 

natureza, desde que respeitados os seguintes requisitos: 

I -  Matrícula e frequência regular do educando em qualquer dos cursos 

referidos no artigo primeiro desta Lei, atestados pela instituição de ensino;  

II -  Celebração de termo de compromisso entre o educando, o Município e a 

instituição de ensino;  

III -  Compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas 

previstas no termo de compromisso.  

Parágrafo único. É obrigação do Município manter à disposição da fiscalização os 

documentos que comprovem a relação de estágio. 

Art. 5º A eventual concessão de benefícios relacionados a transporte, alimentação 

e saúde, entre outros, não caracteriza vínculo empregatício. 

Art. 6º Os estágios obrigatório e não-obrigatório serão realizados pelo estudante 

que celebrar termo de compromisso com o Município, com a interveniência do respectivo 

estabelecimento de ensino. 

Art. 7º No termo de compromisso a que se refere o artigo anterior deverá 

constar, pelo menos: 

I -  Identificação das partes interessadas: instituição de ensino, Município e 

estudante; 
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II -  Menção do convênio a que se vincula;  

III -  Objetivo do estágio, indicando as condições de adequação do mesmo à 

proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do estudante e 

ao horário e calendário escolar; 

IV -  Local de realização do estágio; 

V -  Plano de atividades do estagiário, elaborado em compatibilidade com as 

atividades a serem desenvolvidas, descritas no termo, devendo, mediante aditivo, ser 

alterado a cada seis meses, de acordo com a avaliação e desempenho do aluno; 

VI -  Carga horária semanal, distribuída nos horários de funcionamento do 

órgão onde será realizado o estágio, que deve ser compatível com o horário escolar, 

especificando o intervalo intrajornada que não será computado na jornada diária; 

VII -  Redução da carga horária pela metade, em períodos de realização de 

avaliações escolares ou acadêmicas, devendo tais períodos serem comunicados 

previamente ao Supervisor, com uma semana de antecedência;  

VIII -  Período de duração do estágio, o qual não poderá exceder a 2 (dois) 

anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência;  

IX -  Menção de que o estágio não acarretará qualquer vínculo empregatício; 

X -  Valor da hora da bolsa mensal; 

XI -  Concessão de auxílio-transporte; 

XII -  Concessão do recesso dentro do período de vigência do termo;  

XIII -  Número da apólice de seguro contratada em favor do estagiário, com a 

indicação do nome da seguradora; 

XIV -  Extensão de outras vantagens ou benefícios aos estagiários; 

XV -  Indicação, pela instituição de ensino, de um professor orientador, da 

área em que será desenvolvido o estágio, como responsável pelo acompanhamento e pela 

avaliação das atividades do estagiário; 

XVI -  Indicação de um servidor, pelo Município, com formação ou experiência 

profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estágio, para orientar e 

supervisionar o estagiário; 
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XVII -  Obrigação do estagiário de apresentar relatórios de atividades à 

instituição de ensino, no máximo a cada 6 (seis) meses, sobre o desenvolvimento das 

tarefas que lhe forem acometidas; 

XVIII -  Obrigação do Município de entregar ao estagiário, por ocasião do seu 

desligamento, termo de realização do estágio, com indicação resumida das atividades 

desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho; 

XIX -  Condições de desligamento do estagiário; e 

XX -  Assinaturas das partes participantes da relação de estágio, mencionadas 

no inciso I deste artigo.  

Parágrafo único. O termo de compromisso deverá ser firmado pelo estagiário ou 

pelo seu representante ou assistente legal e pelos representantes legais do Município de 

Não-Me-Toque e da instituição de ensino. 

Art. 8º Os estágios obrigatório e não obrigatório somente poderão ser realizados 

em órgãos do Município que mantenham áreas de atividades correlatas à formação 

profissional do estudante.  

Art. 9º A coordenação do Programa de Estágio ficará a cargo da Secretaria 

Municipal de Administração e Planejamento. 

§1º O Coordenador da parte administrativa do estágio, em conjunto com o 

Supervisor do estágio e um representante da instituição de ensino, se responsabilizarão 

pela verificação da atuação do estudante em área compatível com a sua formação, 

competindo-lhes, além da orientação dos estagiários, conhecer a legislação e a 

sistemática de estágios do Município. 

§2º Cada Secretaria Municipal deverá comunicar por escrito ao Coordenador Geral 

quando houver necessidade de contratação de estagiário, informando a dotação 

orçamentária por onde correrá a despesa.  

 Art. 10 Compete à Coordenação de estágio: 

I -  Controlar as vagas, inclusive os percentuais de que trata o artigo 17 

desta Lei; 

II -  Controlar o limite máximo de 10 (dez) estagiários, simultaneamente, por 

Supervisor, conforme parágrafo único do artigo 11; 
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III -  Propiciar o acompanhamento dos estágios pelas instituições de ensino 

sempre que houver interesse e possibilidade por parte das mesmas; 

IV -  Prestar os esclarecimentos necessários, sempre que solicitado, 

resolvendo problemas que estiverem ao seu alcance; 

V -  Assegurar a efetiva supervisão do estágio, tanto por parte da instituição 

de ensino, quanto por parte da Prefeitura Municipal, através do encaminhamento 

periódico do relatório de atividades nos termos de Lei Federal; 

VI -  Controlar os pedidos, gozo e registros do recesso de trata o artigo 16 

desta Lei. 

VII -  Observar o prazo de vigência do termo de compromisso dos estágios 

sob sua supervisão; 

VIII -  Orientar os estagiários, quanto ao fiel cumprimento das normas 

estabelecidas no termo de compromisso; 

IX -  Divulgar a abertura de processo seletivo para inscrições de estágio nos 

termos da presente Lei, através de divulgação na imprensa e nos meios eletrônicos;  

X -  Promover a celebração de convênios entre instituições de ensino e o 

Município; 

XI -  Providenciar o termo de compromisso de estágio; 

XII -  Providenciar a cobertura de seguro contra acidentes pessoais a favor 

dos estagiários; 

XIII -  Providenciar a emissão de bolsa aos estagiários que a ela fizerem jus; 

XIV -  Orientar as repartições municipais, fiscalizar o cumprimento dos 

dispositivos legais que regem os estágios, e, se verificadas irregularidades, dar o 

encaminhamento adequado; 

XV -  Exercer o controle na utilização do número de vagas; 

XVI -  Emitir certificados de estágio;  

XVII -  Propor aperfeiçoamentos na sistemática de estágios; 

XVIII -  Enviar à instituição de ensino com periodicidade de 6 (seis) meses, 

relatório de atividades, com vista obrigatória ao estagiário. 

Art. 11 Compete ao Supervisor de estágio: 
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I -  Acompanhar efetivamente o estagiário nas atividades desempenhadas, 

visando o desenvolvimento das competências da área de formação do estagiário; 

II -  Verificar, periodicamente, o desenvolvimento dos estágios e comunicar 

qualquer irregularidade ao Coordenador; 

III -  Controlar para que os estagiários desempenhem atividades vinculadas 

ao termo de compromisso; 

IV -  Propiciar o acompanhamento dos estágios pelas instituições de ensino 

sempre que houver interesse e possibilidade por parte das mesmas; 

V -  Orientar os estagiários quanto ao fiel cumprimento das normas da 

repartição; 

VI -  Prestar os esclarecimentos necessários, sempre que solicitado, 

resolvendo problemas que estiverem ao seu alcance; 

VII -  Observar o prazo de vigência do termo de compromisso dos estágios 

sob sua supervisão, não permitindo, inclusive, a permanência do estagiário no setor, após 

o seu término; 

VIII -  Realizar avaliação do estagiário a cada 6 (seis) meses, com vista ao 

estagiário e à instituição de ensino; 

IX -  Participar de atividades de capacitação que venham contribuir para a 

avaliação e desempenho do estágio;  

X -  Manter controle sobre o registro das horas efetivamente trabalhadas. 

Parágrafo único. Será admitido o limite máximo de 10 (dez) estagiários, 

simultaneamente, por supervisor, nos termos de Lei Federal. 

Art. 12 Os estágios obrigatório e não-obrigatório deverão ser cumpridos de forma 

a compatibilizar o horário do estudante no estabelecimento de ensino com o horário do 

órgão municipal, não podendo ultrapassar: 

I -  04 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) semanais, no caso de estudantes 

de educação especial (categoria C) e dos anos finais de ensino fundamental, na 

modalidade profissional de educação de jovens e adultos (categoria E); 
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II -  06 (seis) horas diárias e 30 (trinta) semanais, no caso de estudantes do 

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

(categoria A); 

III -  Até 08 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) semanais, quando se tratar 

de estudantes de cursos que alternem teoria e prática, nos períodos em que não estão 

programadas aulas presenciais, desde que isto esteja previsto no projeto pedagógico do 

curso e da instituição de ensino.  

§1º Se a instituição de ensino adotar verificações de aprendizagem periódicas ou 

finais nos períodos de avaliação, a carga horária do estágio será reduzida pelo menos à 

metade, para garantir o bom desempenho do estudante, segundo o estipulado no termo 

de compromisso. 

§2º 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. 13 A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 

02 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência. 

§1º O período de que trata o caput deste artigo é limitado pela data de conclusão 

do curso, trancamento ou cancelamento da matrícula no estabelecimento de ensino. 

§2º O estagiário poderá cumprir novo período de estágio, no limite de 2 (dois) 

períodos, desde que em categorias diferentes e respeitado o prazo previsto no caput.  

§3º É vedada a realização de 2 (dois) ou mais estágios, obrigatório ou não-

obrigatório, durante o mesmo período, pelo mesmo estudante. 

Art. 14 O estagiário receberá uma bolsa correspondente ao valor estabelecido 

para sua categoria:  

  Alunos matriculados em Valor da bolsa 

A - Ensino Médio R$ 719,00 

B – Curso de nível superior  R$ 962,00 

C – Curso de ensino especial R$ 600,00 

D – Curso de educação profissional R$ 719,00 

E – Curso dos anos finais do Ens. Fund. na modalidade EJA R$ 600,00 
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§1º O valor fixado neste artigo será atualizado anualmente, no mês de fevereiro, 

de acordo com o índice oficial adotado pelo Município, acumulado nos últimos doze 

meses. 

§2º Serão deduzidos do valor da bolsa-auxílio os dias de falta e a parcela de 

remuneração diária, proporcional aos atrasos e saídas antecipadas, inclusive quando em 

decorrência da redução a que tem direito o estagiário, conforme o art. 12, §1º desta Lei. 

Art. 15 O estagiário fará jus ao auxílio-transporte, no valor de R$ 100,00 (cem 

reias) mensais.  

Parágrafo único. O valor fixado neste artigo será atualizado anualmente, no mês 

de fevereiro, de acordo com o índice oficial adotado pelo Município, acumulado nos 

últimos doze meses. 

Art. 16 É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou 

superior a 01 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado 

preferencialmente durante suas férias escolares, podendo ser fracionado em dois períodos 

de 15 (quinze) dias, desde que em comum acordo. 

§1º O recesso de que trata este artigo deverá ser remunerado, quando o 

estagiário receber bolsa, devendo a comunicação do recesso ser feita através de ofício e 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

§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 remuneração de que trata este artigo será calculada a partir da média das 

horas pagas nos meses anteriores, até o limite de 12 (doze) meses. 

§4º Excepcionalmente, nos casos de rescisão antecipada do Termo de 

Compromisso em que restar impossibilitado o gozo do período de recesso, fica 

assegurada ao estagiário a indenização correspondente. 

Art. 17 De acordo com os limites estabelecidos pela Lei Federal nº 11.788/08, 

ficam criadas 40 (quarenta) vagas de estágio na Administração Pública Municipal, sendo 

assim distribuídas: 

I – vagas de ampla concorrência: 36 (trinta e seis) vagas 
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II – vagas para pessoas portadoras de deficiências: 04 (quatro) vagas, conforme 

disponibilidade por área da Administração Pública Municipal.  

Art. 18 Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no 

trabalho, sendo sua implementação de responsabilidade do Município. 

Art. 19 O seguro contra acidentes pessoais será contratado, em favor do 

estagiário: 

I -  Pelo Município, através de apólice compatível com valores de mercado, 

quando o compromisso de estágio for celebrado diretamente com a instituição de ensino; 

II -  Pela instituição de ensino, quando se tratar de estágio, na modalidade 

obrigatória.  

Art. 20 O estágio poderá ser cessado por qualquer uma das partes a qualquer 

momento. 

§1º Constituem motivos para a cessação do estágio: 

I -   Automaticamente ao término de seu prazo; 

II -  A qualquer tempo, de acordo com a conveniência e interesse do 

Município; 

III -  A pedido do estagiário; 

IV -  O não cumprimento do convencionado no termo de compromisso 

firmado pelas partes; 

V -  A indisciplina, insubordinação ou desídia do estagiário; 

VI -  Frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento) das aulas em 

curso de ensino médio, técnico ou em curso de nível superior, no período avaliativo de 

acordo com a Instituição de Ensino; 

VII -  A conclusão ou o abandono do curso; 

VIII -  O cancelamento ou o trancamento da matrícula; 

IX -  O abandono do estágio, caracterizado pelo não comparecimento às 

atividades por mais de 07 (sete) dias consecutivos, sem justificativa; e 

X -  Não atingir média final para aprovação no ano letivo ou no semestre, e 

para os cursos com regime de matrícula por disciplina deverá obter no mínimo 50% 
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(cinquenta por cento) de aproveitamento do total de disciplinas cursadas no período 

letivo. 

Art. 21 A inscrição será realizada por meio de edital de processo seletivo. 

Parágrafo único. Será aceita inscrição de candidato que tiver completado 16 

(dezesseis) anos de idade até o dia da inscrição. 

Art. 22 A seleção dos estagiários obedecerá aos critérios do Processo Seletivo 

Simplificado deste Município.  

Art. 23 O gerenciamento de estágios fica a cargo da Secretaria Municipal de 

Administração e Planejamento. 

  

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

Art. 24 Os Termos de Compromisso vigentes deverão ser rescindidos até a data 

em que entrar em vigor esta Lei. 

Parágrafo único. No prazo de 30 (trinta) dias a contar da vigência desta Lei, 

poderá ser dispensado o Processo Seletivo Simplificado para celebração de estágio com 

estudantes que tiverem o termo de compromisso rescindido antecipadamente, nos termos 

do caput.  

Art. 25 No caso de celebração de Termo de Compromisso com estagiário que já 

tenha realizado estágio na Administração Pública Municipal de Não-Me-Toque, o período 

de estágio anterior será considerado para aplicação do limite estabelecido no art. 13. 

Art. 26 Os processos seletivos vigentes serão revogados na data em que entrar 

em vigor esta Lei. 

Art. 27 Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as contidas na Lei 

Municipal Nº 2.109, de 21 de fevereiro de 2001 e alterações posteriores.  

Art. 28 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus 

efeitos a partir de 01º de abril de 2017. 

 

GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE/RS, EM 29 

DE NOVEMBRO DE 2016. 
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TEODORA BERTA SOUILLJEE LÜTKEMEYER 

PREFEITA MUNICIPAL 

ANDRESSA BAGESTON BRASIL 
Procuradora Jurídica 
OAB/RS 83.514 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
 
NOELI VERÔNICA MACHRY SANTOS 
Secretária de Administração e Planejamento 
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