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MENSAGEM JUSTIFICATIVA  

PROJETO DE LEI Nº 01/2018. 

 

 

Senhor Presidente 

Senhores Vereadores  

 

É com satisfação que saudamos Vossas Excelências e ao mesmo 

tempo apresentamos o Projeto de Lei que dispõe sobre o estágio de estudantes 

junto ao poder Legislativo de Estrela. 

Após o advento da Lei Federal nº 11.788, de 2008, se tornou 

necessário a regulamentação dos estágios de estudantes de acordo com a 

aquela Lei, que criou novas normas reguladoras. 

Como a Câmara Municipal pretende oportunizar o estágio para 

estudantes do curso de ensino superior de graduação e médio técnico, daí se faz 

necessário a criação de normas para possibilitam o estágio junto ao Poder 

legislativo. 

Assim, apresentamos o presente Projeto de Lei, visando 

oferecimento de estágio para estudantes na área de contabilidade e outras, junto 

ao Poder Legislativo de Estrela. 

Contando com a costumeira atenção dos Nobres Colegas, temos 

certeza na aprovação da matéria, devido sua relevância social e profissional. 

Atenciosamente 

 

Mesa Diretora 
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PROJETO DE LEI Nº 01/2018. 

 

Dispõe sobre os estágios de estudantes de que trata a Lei 

Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, no âmbito do 

Poder Legislativo e dá outras providências. 

 

Art. 1º Esta Lei regulamenta os estágios de estudantes no âmbito do 

Legislativo Municipal de Estrela. 

Art. 2º. É facultado ao Poder Legislativo Municipal celebrar convênio 

de concessão de estágio com as instituições de ensino superior, médio ou licitar 

serviços de agentes de integração públicos ou privados, nos termos que 

preceitua o art. 5º da Lei nº 11.788, de 2008, até o máximo de 02 (duas) vagas. 

Art. 3º. A realização do estágio não acarretará vínculo empregatício 

de qualquer natureza e, dar-se-á mediante termo de compromisso celebrado 

entre o estudante e o Legislativo Municipal, com a interveniência obrigatória da 

instituição de ensino, no qual deverá constar, pelo menos: 

I- Identificação do estagiário, da instituição de ensino, do agente 

de integração e do curso e seu nível; 

II- Menção de que o estágio não acarretará qualquer vínculo 

empregatício; 

III- Valor da bolsa mensal; 

IV- Carga horária semanal, distribuída nos horários de 

funcionamento do órgão ou entidade e compatível com o horário escolar; 

V- Duração do estágio, o qual não poderá exceder a 2 (dois) 

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

VI- Obrigação de cumprir as normas disciplinares de trabalho e 

de preservar o sigilo das informações a que tiver acesso; 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA 
Rua Dr. Tostes, 51 – Centro – Estrela/RS 

Fone: (51) 3981-1197 
www.camaraestrela-rs.com.br 

 
 

VII- Obrigação de apresentar relatórios ao dirigente da unidade 

onde se realizar o estágio, trimestrais e final, sobre o desenvolvimento das 

tarefas que lhe forem cometidas; 

VIII- Assinaturas do estagiário e responsáveis pelo órgão ou 

entidade concedente e pela instituição de ensino; 

IX- Condições de desligamento do estagiário;  

X- Menção do convênio ou contrato a que se vincula; e 

XI- Apresentar semestralmente ou anual, conforme o caso,  

comprovante da matrícula do curso que estiver freqüentando. 

§ 1º A celebração do termo de compromisso será também firmado 

pelo Agente de Integração, quando o Legislativo Municipal se utilizar desse 

auxiliar.  

§ 2° Somente poderão ser aceitos estudantes de cursos cujas áreas 

estejam relacionadas diretamente com as atividades, programas, planos e 

projetos desenvolvidos pelo órgão ou entidade nos quais se realizar o estágio; 

§ 3º A prorrogação dos estágios apenas poderá ocorrer até o período 

máximo de 02 (dois) anos de estágio 

Art. 4º.  A jornada de atividade em estágio será definida em comum 

acordo entre a instituição de ensino, a parte concedente e o aluno estagiário ou 

seu representante legal, devendo constar do termo de compromisso, ser 

compatível com as atividades escolares e não ultrapassar: 

I – 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) semanais, no caso de 

estudantes do ensino superior e de ensino técnico. 

Parágrafo Único. Será considerado, para efeito de cálculo das horas 

de estágio para pagamento da bolsa, o controle da carga horária do estagiário. 

Art. 5º Serão concedidos aos estagiários, desta Lei os seguintes 

benefícios: 
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I – Bolsa:  

a) Curso de ensino superior de graduação até R$ 800,00 (oitocentos 

reais), mensais; 

b) Curso técnicos R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais ) mensais. 

II - Auxílio-alimentação; 

§ 1º Em caso de faltas não justificadas, será realizado o desconto 

relativo às horas de ausência, da bolsa e dos auxílios concedidos. 

§ 2º Consideram-se faltas não justificadas as que, não disserem 

respeito a motivos de saúde do estagiário que não tenham comprovação médica. 

§3º Os valores e critérios relativos aos auxílios serão os mesmos 

praticados para os servidores públicos. 

§4º Os valores da bolsa receberão reajustes nas mesmas datas e 

mesmos índices que os servidores do Município. 

Art. 6º Fica assegurado às pessoas portadoras de deficiência o 

percentual de 10% (dez por cento) das vagas oferecidas pela parte concedente 

do estágio. 

Art. 7º É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha 

duração igual ou superior a 1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a 

ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares. 

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

quando o estagiário receber bolsa ou outra forma de contraprestação. 

§ 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. 

Art. 8º Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e 

segurança no trabalho, sendo sua implementação de responsabilidade da parte 

concedente do estágio. 

Art. 9º O seguro contra acidentes pessoais, de que trata o art. 9º, 

inciso IV, da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, será contratado: 
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I- Pelo órgão concedente do estágio, através de apólice 

compatível com valores de mercado, quando o compromisso de estágio for 

celebrado diretamente com a instituição de ensino; 

II- Pelo agente de integração, quando o contrato de estágio for 

intermediado por esse auxiliar. 

 Art. 10 Ocorrerá o término do estágio:  

I- Automaticamente, ao término de seu prazo; 

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

da Parte Concedente do estágio; 

III- A pedido do estagiário; 

IV- Pela interrupção ou término do curso realizado na instituição 

de ensino a que pertença o estagiário. 

Art. 11 As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à 

conta das dotações orçamentárias previstas em cada ano na respectiva Lei de 

Orçamento. 

Art. 12 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Câmara Municipal de Estrela, 02 de janeiro de 2018. 

 

 

 
Mesa Diretora 

 

 

    

 

 

 

 


