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RESOLUCAO N° 4, DE 28 DE MAIO DE 2013 

ESTABELECE NORMAS SUPLEMENTARES 
PARA ADMISSAO DE ESTAGIARIOS NO 
AMBITO DO PODER LEGISLATIVO 
MUNICIPAL E DA OUTRA PROVIDENCIAS. 

A Camara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, 
representante legitima do povo, por seus representantes, aprovou, e o 

Presidente, no uso de suas atribuigdes legais, como dispde o artigo 60, 
paragrafo unico, da Lei Organica do Municipio, promulga a seguinte resolucao: 

Art. 1° Ficam estabelecidas as normas suplementares para admissao de 
estagiarios de nivel superior, de ensino médio, de educagao profissional, de 
educac¢ao especial e do ensino fundamental de que trata a lei federal n° 11.788, 
de 25 de setembro de 2008, no ambito do Poder Legislativo Municipal de 
Muzambinho. 

Art. 2° O estagio podera ser obrigatério ou nao obrigatério, conforme 
determinagao das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e area de ensino 

e do projeto pedagdégico do curso em que o aluno encontre-se matriculado. 
§ 1° Estagio obrigatério 6 aquele definido como tal no projeto do curso, 

cuja carga horaria é requisito para aprovagdéo e obtencdo de certificagao ou 
diploma. 

§ 2° Estagio nao obrigatério € aquele desenvolvido como atividade 
opcional, acrescida a carga horaria regular do educando. 

Art. 3° O estagio nao cria vinculo de natureza trabalhista com o Poder 
Legislativo Municipal. 

Art. 4° A realizagao do estagio observara, dentre outros, os seguintes 
requisitos: 

| - matricula e frequéncia regular do estudante em curso de educa¢gao 
superior, de educa¢ao profissional, de ensino médio, da educa¢gao especial e 
nos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da 
educagao de jovens e adultos e atestados pela instituigao de ensino; 

Il - celebragao de Convénio junto ao educandario, com estabelecimento 
das regras para o seu desenvolvimento; 

lll — firmagao de Termo de Compromisso entre o estudante, o Legislativo 
e a instituigao de ensino, com estabelecimento; 

IV - compatibilidade entre as atividades desenvoliddas no estagio e 
aquelas previstas no termo de compromisso. 

§ 1° O estagio, como ato educativo supervisionado, devera ter 
acompanhamento efetivo de uma Coordenagaéo composta por representantes 
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da instituigdo de ensino e do Poder Legislativo Municipal, comprovado por 

vistos nos relatérios bimestrais de atividades e por mengao de aprovagao final. 
§ 2° Juntamente com os relatérios exigidos no paragrafo anterior, sera 

encaminhado a instituigao de ensino o certificado de estagio, nao podendo este 
ser expedido na hipétese em que o estudante nao obtiver aproveitamento 
satisfatorio ou no caso de desligamento antecipado. 

Art. 5° O plano de atividades do estagiario, elaborado de acordo com as 

trés partes envolvidas, Camara, Instituigado de ensino e Estagiario, sera 
incorporado ao termo de compromisso e seus aditivos. 

Art. 6° A realizagéo do estagio aplica-se aos estudantes estrangeiros 

regularmente matriculados em cursos superiores no Brasil, autorizados ou 
reconhecidos, observando-se o prazo do visto temporario de estudante, na 

forma da legisla¢gao aplicavel. 

Art. 7° A admissao de estagiarios, conforme disponibilidades orgamentaria 
e financeira, levara em consideragao as vagas existentes nos diversos servi¢os 
deste Poder Legislativo e se dara através da formalizagao de convénio com a 
entidade de ensino, mediante selegao através de processo seletivo 
simplificado, previstas as regras através de edital, conforme anexos da 

presente resolu¢ao. 

Art. 8° A concessao de estagio depende de celebragao de convénio com 
instituig6es de ensino, no qual explicite 0 processo educativo compreendido 

nas atividades programadas para os estudantes. 
Paragrafo unico. A celebragdo de convénio de concessao de estagio com 

a instituigao de ensino nao dispensa a celebracao do termo de compromisso. 

Art. 9° A Camara podera oferecer estagio, observadas as seguintes 
obrigagées: 

| — firmacgaéo individual de termo de compromisso com a instituigao de 
ensino e o estudante; 

ll — oferta de instalagdes que tenham condigées de proporcionar ao 
estudante atividades de aprendizagem social, profissional e cultural; 

Ill — indicagao de servidor de seu quadro pessoal, para orientar e 
supervisionar os estagiarios; 

IV - contratagao em favor de estagiario de seguro contra acidentes 
pessoais, cuja apdlice seja compativel com valores de mercado, conforme fique 

estabelecido no termo de compromisso; 
V - por ocasiao do desligamento do estagiario, entregar termo de 

realizagao do estagio, com indicagao resumida das atividades desenvolvidas, 
dos periodos e da avaliagao de desempenho; 

VI — disponibilizagao para fiscalizagao de documentos que comprovem a 

relagao de estagiarios; 
Vil - envio a instituigdo de ensino, bimestralmente, de relatorio de 

atividades, com vista obrigatéria pelo estagiario.    
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Art. 10. O supervisor de estagio sera o chefe da unidade em que o 

estagiario estiver desenvolvendo suas atividades, desde que possua nivel de 

escolaridade superior a do estagidrio, a quem incumbira o controle de 

frequéncia mensal e o desenvolvimento do estagio. 
Paragrafo unico. Na hipdtese de o chefe da unidade nao possuir nivel 

de escolaridade superior ao do estagiario, a supervisao competira a outro 

servidor que se enquadrar nesta condi¢ao. 

Art. 11. Aplica-se ao estagiario a legislagao relacionada a saude e 
seguranca no trabalho, bem assim a legislagao municipal que trata dos direitos 

e obrigacdes dos servidores publicos municipais do Municipio de Muzambinho, 

no que forem incompativeis com a presente resolucao e a legislagao federal 

que autoriza o estagio. 

Art. 12. A Camara pode, a seu critério, recorrer a servigos de agentes de 

integragao, pUblicos e privados, para atuarem como auxiliares no processo de 

aperfeicoamento do instituto de estagio, mediante condigées acordadas em 

instrumento juridico apropriado, devendo ser observada a legislagao que 

estabelece as normas gerais de licitagao. 

Art. 13. A jornada de atividade em estagio sera de quatro horas diarias e 

vinte horas semanais ou de seis horas diarias e trinta horas semanais, 

observado o horario de funcionamento da Camara, desde que compativel com 

o horario escolar, cumprida apenas no local indicado pela Camara. 
§ 1° E vedada a realizagdo de carga horaria superior a prevista no caput 

deste artigo, sendo proibida a compensagao de horario, salvo quando 

justificada e devidamente autorizada pela chefia imediata, hipotese em que o 

estagiario devera compensar o horario nao trabalhado até o final do més 

subsequente ao da ocorréncia. 

§ 2° Aos estudantes do ensino especial e dos Ultimos anos do ensino 

fundamental, na modalidade de profissionalizagao de jovens e adultos, a carga 
horaria nao podera ultrapassar vinte horas semanais. 

§ 3° E assegurada ao estagiario, nos periodos de avaliagao de 

aprendizagem realizados pelas instituig6es de ensino, carga horaria reduzida, 

pelo menos até a metade, devendo ser confirmados os periodos junto aquelas. 

Art. 14. O estudante estagiario de nivel superior percebera bolsa de 

estagio no valor de R$ 520.00 (quinhentos e vinte reais), e o de nivel médio no 

valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), equivalentes a carga horaria 

de trinta horas semanais. 

§ 1° Os valores das bolsas previstos no caput serao reduzidos em trinta 

por cento, no caso da jornada de vinte horas. 
§ 2° Sera considerada, para efeito de calculo do pagamento da bolsa, a 

frequéncia mensal do estagiario, deduzindo-se os dias de faltas nao 

justificadas, salvo na hipdtese de compensagao de horario. 

Art. 15. O estudante em estagio recebera auxilio-transporte em pecunia 

no valor de R$ 6,00 (seis reais) por dia. 
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§ 1° O pagamento do auxilio-transporte sera efetuado no més anterior ao 

de sua utilizagao, por estimativa. 
§ 2° Nao sera concedido o auxilio-transporte enquanto nao houver 

transporte coletivo tarifado no Municipio. 

Art. 16. E assegurado ao estagiario, sempre que o estagio tenha duragao 
igual ou superior a dois semestres, periodo de recesso de 30(trinta) dias, a ser 

gozado, preferencialmente, durante suas férias escolares, sendo permitido seu 
parcelamento em até trés etapas. 

Paragrafo unico. Os dias de recesso previstos neste artigo serao 
concedidos de maneira proporcional, na hipdtese de estagio inferior a dois 
semestres. 

Art. 17. Ao servidor estudante somente sera concedido estagio quando 
comprovada a compatibilidade de horarios. 

Paragrafo unico. E vedado ao servidor efetivo, contratado ou ocupante de 
cargo de confianga, percep¢gao de bolsa de estagio ou quaisquer beneficios 

diretos e indiretos provenientes do estagio realizado. 

Art. 18. Sera exigida, quando da formalizagao do estagio, a apresentacgao de 
exame médico admissional que comprove a aptidao par a realizagao do 

estagio. 

Art. 19. Ocorrera o desligamento do estudante do estagio curricular: 
| - automaticamente, ao término do estagio; 
Il - a qualquer tempo, no interesse e conveniéncia da Administra¢gao; 
lll - se comprovada a insuficiéncia na avaliagaéo de desempenho, assim 

apurado pela Camara ou pela instituigao de ensino; 
IV - a pedido do estagiario; 
V - em decorréncia do descumprimento de qualquer compromisso 

assumido no termo de compromisso; 
VI - pelo nao comparecimento, sem motivo justificado, por mais de cinco 

dias consecutivos ou por trinta dias durante todo o periodo do estagio; 

VII - pela interrup¢do do curso na instituigaéo de ensino a que pertenca o 
estagiario. 

Art. 20. A duragao do estagio, no mesmo O6rgao ou entidade, nao podera 
exceder quatro semestres, exceto quando se tratar de estagiario portador de 
deficiéncia, que podera estagiar até o término do curso na instituigao de ensino 
a que perten¢a. 

Art. 21. O estudante de nivel superior contemplado pelo Programa 
Universidade para todos — ProUni - e Programa de Financiamento Estudantil — 
FIES -, tera prioridade para a realizagao de estagio. ° 

Art. 22. A realizagaéo do estagio curricular nao acarretara vinculo 
empregaticio de qualquer natureza e dar-se-4 mediante termo de compromisso 
celebrado entre o Estudante e a Camara Municipal de Muzambinho, com a 
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interveniéncia obrigatéria da Instituigao de Ensino, no qual devera constar, pelo 
menos: 

| - identificagao do estagiario, do curso e o seu nivel; 
ll - qualificagao e assinatura dos contratantes ou convenentes; 

lll - as condig6es do estagio; 
IV - indicagao expressa de que o termo de compromisso decorre de 

convénio; 

V - mencgao de que o estagio nao acarretara qualquer vinculo 
empregaticio; 

VI - valor da bolsa mensal:; 
Vil - carga horaria semanal de vinte ou trinta horas, compativel com o 

horario escolar; 
Vill - duragao do estagio de no maximo quatro semestres letivos, 

obedecido o periodo minimo de um semestre, ressalvada a hipdtese do 
estudante especial previsto nesta resolugao; 

IX - obrigagao de apresentar relatdrios ao supervisor do estagio sobre o 
desenvolvimento das tarefas que lhe forem cometidas; 

X - assinaturas do estagiario ou seu representante ou assistente legal, 
no caso de menor, Presidéncia da Camara e pela instituigao de ensino; 

Xl - condigdes de desligamento do estagiario; 
Xll - mengao do contrato ou convénio a que se vincula; 

Xlll - indicagao precisa do professor orientador da area objeto de 

desenvolvimento, a quem cabera avaliar o desempenho do aluno. 

Art. 23. Para a execucgao do disposto nesta Resolugao, cabera a 
unidade de recursos humanos; 

| - articular com as instituig6es de ensino ou agente de integragao, com a 
finalidade de oferecer as oportunidades de estagio; 

ll - participar da elaboragaéo dos contratos ou convénios a serem 

celebrados com as instituig6es de ensino ou agentes de integra¢gao; 
Ill - solicitar as instituig6es de ensino ou agentes de integragcao a 

indicagao de estudantes que preencham os requisitos exigidos quando das 
oportunidades de estagio; 

IV - selecionar e receber candidatos ao estagio; 

V - lavrar termo de compromisso a ser assinado pelo estagiario e pela 

instituigao de ensino; 
VI - efetuar os pagamentos, inclusive do auxilio-transporte; 
Vil - receber das unidades onde se realizar o estagio, os relatdrios, 

avaliagées e frequéncias do estagiario; 
Vill - receber e analisar as comunicagées de desligamento de 

estagiarios; 
IX - expedir o certificado de estagio; 
X - dar amplo conhecimento das disposig¢ées contidas.nesta Resolugao 

as unidades da Camara, aos supervisores de estagio. e aos prdprios 

estagiarios. 
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Art. 24. A concessao de outros beneficios, diretos e indiretos, aos 

estagiarios dependera de previsdo legal através de Resolugao, com fins 

especificos. 

Art. 25. A unidade de recursos humanos mantera atualizado no Sistema 

© numero total de estudantes aceitos como estagiarios, de nivel superior e 

médio. 

Art. 26. As despesas decorrentes da concessao da bolsa de estagio e 

do auxilio-transporte, s6 poderdo ser autorizadas se houver prévia e suficiente 

dotacao orgamentaria constante do orgamento. 

Art. 27. O gasto com auxilio-transporte de estagiarios devera ser 

efetuado na mesma programacaéo utilizada para o financiamento decorrente da 

contratagao de estagiarios. 

Art. 28. Os convénios e os termos de compromisso em vigor na data da 

promulgagao desta resolugdo, somente poderao ser prorrogados mediante 

ajustamento as disposigédes contidas na Lei Federal n° 11.788, de 25 de 

setembro de 2008 e no que dispde esta resolugao. 

Art. 29. As questées omissas serdo resolvidas pela Mesa Diretora deste 

Poder Legislativo. 

Art. 30. Esta Resolugao entra em vigor na data de sua publicagao. 

Muzambinho/MG, 28 de maio de 2013. 

clear de Oliveira Marcon 

Presidente 

Registrado e publicado no lugar de costume da Camara Municipal de 

Muzambinho em 28 de maio de 2013. 

   

  

atista Poscid6nio 

biro Secretario 

  

  

 


