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LEI N
o
 1282/2019 

 

 

 

 

      
  

      A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 

CRUZEIRO DO IGUAÇU - ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e nos termos 

que assegura o artigo 68 da Lei Orgânica Municipal, aprovou e eu, Prefeito Municipal sanciono a 

seguinte Lei. 

 

      Art. 1º - Ficam as Secretarias autorizadas a celebrar convênios 

com as Instituições de Ensino Superior de Educação Profissional, de Ensino Médio, Técnico e 

Profissionalizante ou Organizações sem fins lucrativos, bem como as Associações sem fins 

lucrativos, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas, capazes de propiciar a plena 

operacionalização do Estágio de Estudantes, conforme Lei Federal nº 11.788, de 25 de Setembro de 

2.008. 

      Art. 2º - Considera-se estágio curricular não remunerado, para 

os efeitos desta Lei, as atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, proporcionadas ao 

estudante pela participação em situações de vida e trabalho de seu meio, sendo realizadas junto a 

órgãos da Prefeitura de Cruzeiro do Iguaçu, sob responsabilidade e coordenação de instituição de 

ensino solicitante do campo de estágio.  

      § 1º - O estágio poderá realizar-se em unidades do Governo 

Municipal da Administração Direta e Indireta, que tenham condições de proporcional experiencia 

prática na linha de formação, devendo o estudante, para esse fim, estar em condições de estagiar, 

segundo o disposto no presente Decreto.  

      § 2º - Os estágios devem proporcionar a complementação do 

ensino e da aprendizagem e serão planejados, executados, acompanhados e avaliados em 

conformidade com os currículos, programas, calendários escolares, a fim de se constituírem em 

instrumentos de integração, em termos de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico, 

cultural, científico e de relacionamento humano.  

      Art. 3º - A realização do estágio dar-se-á mediante Termo de 

Compromisso celebrado entre a Instituição de Ensino solicitante e o Município.  

      Art. 4º - Em obediência ao artigo 11 da Lei Federal 11.788, a 

duração do estágio não poderá exceder a 02 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagio portador 

de deficiência.  

      Art. 5º - A jornada de atividades de estágio a ser cumprida pelo 

estudante, deverá compatibilizar-se com o seu horário e com o horário da parte onde venha ocorrer o 

estágio, devendo ser compatível com as atividades escolares e não ultrapassar as jornadas diárias e 

semanais. 

      Parágrafo único. nos períodos de férias escolares, a jornada de 

estágio será estabelecida de comum acordo entre a instituição de ensino solicitante e o Município.   

      Art. 6º - O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer 

natureza, devendo respeitar os seguintes requisitos: 

SÚMULA:              Dispõe sobre o estágio obrigatório não 

remunerado de estudantes em órgãos da 

administração municipal e dá outras providências. 
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I. Matrícula e frequência regular no referido curso, atestados pela Instituição de Ensino;  

II. Celebração de Termo de Compromisso entre o Educando, o Município e a Instituição de 

Ensino; 

III. Celebração de Termo de Convênio entre o Município e a Instituição de Ensino;  

IV. Compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no Termo de 

Compromisso. 

      Art. 7º - No referido Termo de Compromisso,  deverá constar, 

pelo menos: 

I. Identificação das partes interessadas: instituição de ensino, Município, estudante e agente de 

integração, se houver; 

II. Objetivo do estágio, indicando as condições de adequação do mesmo a proposta pedagógica 

do curso, a etapa, a modalidade da formação escolar do estudante e ao horário e calendário escolar; 

III. Local da realização do estágio; 

IV. Plano de atividade do estagiário, elaborado em compatibilidade, com as atividades a serem 

desenvolvidas, o qual será anexado ao referido termo mediante aditivo, ser alterado a cada seis meses, 

de acordo com a avaliação e desempenho do aluno; 

V. Carga horária semanal, distribuída nos horários de funcionamento de órgão ou entidade onde 

será realizado o estágio, que deve ser compatível com o horário escolar, especificando o intervalo 

intrajornada que não será computado na jornada diária; 

VI. Redução de carga horária pela metade, em período de realização de avaliações escolares ou 

acadêmicas, devendo tais períodos serem comunicados previamente à Administração, no início do 

período letivo; 

VII. Período de duração do estágio o qual não poderá exceder a 2 (dois) anos, exceto quando se 

tratar de estagiário portador de deficiência; 

VIII. Menção de que o estágio não acarretará qualquer vínculo empregatício e não será remunerado; 

IX. Indicação, pela instituição de ensino, de um professor orientador, da  área em que será 

desenvolvido o estágio, como responsável pelo acompanhamento pela avaliação das atividades do 

estagiário; 

X. Indicação de um servidor, pelo Município, com formação ou experiência profissional na área 

de conhecimento desenvolvida no curso de estágio para orientar e supervisionar o estágio; 

      Art.8º - serão considerados motivos para suspensão do estágio 

o não cumprimento de qualquer uma das normas estabelecidas pela Secretarias Municipais do 

Cruzeiro do Iguaçu, ou intercorrências não previstas neste documento, devidamente apuradas; 

      Art. 9º - Os critérios e normas não definidos na presente Lei, 

aplicar-se-á subsidiariamente a Lei Federal nº 11.788, de 25 de Setembro de 2.008, bem como as 

regulamentações posteriores estabelecidos pelo Governo Federal.  

      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 do Município; 

III. A pedido do estagiário;  
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IV. Pela interrupção ou término do curso realizado na Instituição de Ensino a que pertença o 

estagiário. 

      Art. 11 - Esta Lei poderá ser regulamentada no que couber 

através do Decreto do Executivo Municipal. 

      Art. 12 - A presente Lei entra em vigor na data da sua 

publicação.  

Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu - 

Estado do Paraná, aos dezenove dias do mês de março do ano 

de dois mil e dezenove. 

 

 

 

 

DILMAR TÚRMINA 

                                                                                                          PREFEITO  

 

 

Registre-se e Publique-se. 

 
SANDRO PAULO BORTONCELLO  

SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO 

    

             


