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crurT: 11.045.689/oooi-97

RESOLUCA0 N° 008#019, DE 30 de OUTUBRO DE 2019.

DISP6E SOBRE 0 PROGRAMA DE ESTAGIO IIARA ESTUDANTES DE
NivEL MEDlo NA CAMARA MUNlcmAL DE  Cununupu-MA, NA
FORMA DA LEI FEDERAL N° 11.788, DE 25 DE SETEMBR0 DE 2008.

Art.1° A Cinara Municipal de Cumrupu/MA, pelo programa de estadro, podefa
admitir, por meio de converio e sem vinculo empregaticio, estudantes regLilarmente matriculados
mos dois anos finais do eusino medio.

Art. 20 Compreende-se por esfagio, o ato educativo supervisionado, desenvolvido
no ambiente de trabalho, visando a preparapfro para o trabalho produtivo de estudantes que estejan
frequentando o ensino regular, de ensino medio, mos dois anos finals.

§  1°  0  esfadro  podefa  ser  exereido  em  qualquer  setor  ou  6rg5o  da  Cfmara
Municipal de CururupuAIA que tenha efetiva condi?ao de proporeionar experiencia prdtica na linha
de formapfro do estariario ou ainda, em ouha instituigfro congenere, de acordo com a conveniencia
da administragao ,

§ 2® Podefao estariar, estudantes com, no minimo, 16 (dezesseis) anos de idade.
Art. 30 0 programa de esthgo possui os seguintes objetivos:
I - contribuir efetivamente para a insexpao do jovem no mundo do trabalho;
11  -  possibilitar  o  acesso  an  esfagio  a  urn  major  ndmero  de  estudantes,

despertando neles o interesse pelas carreins pflblicas;
IH - propiciar aos estudantes adequnda complementapao da fomapao escolar e o

desenvolvimento  de  seus  talentos  potenciais,  favorecendo  o  futuro  exercicio  das  atividades  das
respectivas profissdes;

IV - promover a participapfro do setor priblico no prcoesso de aprimoramento do
ensino.

Art.  4° A realizagfro do esfario dar-se-a mediante termo de convenio celebrado
pela Cfmara Municipal de Cururupu/MA com instituig6es de ensino medio, no qual devefa constar:

I - dados de identificapfro das partes, inclusive cargo e fung5o do supervisor do
esthalo da parte concedente e do orientador da instituiefro de ensino;

H - as reaponsabflidades de coda uma das partes;
IH - objetivo do esfario;
IV - definieao da area do esfario;
V - plano de atividades com vigencia;
VI -jomada de atividades do estaedalo;
VII - horato da realzapao das atividades de esfagio;
VIH - definigao do intervalo rm jomada difiria se for o caso;
IX - vigencia do termo de compromisso de esfario;
X - motivos de desligamento do estarialo;
XI  -   concessao   do   recesso  dentro   do  periodo   de  vigencia   do   termo   de

compromisso de esfario;
XII - valor da bolsa mensal;
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RIII - valor do auxilio-transporte;
REV - mengao de que o esfatio nao acarretari qualquer vinculo empregaticio;
XV - obrigapao de cumprir as normas disciplinares de estudo.
Paragrafo iinico. 0 termo de compronrisso deveri ser firmado pelo estarialo ou

pelo  seu representante ou assistente legal  e pelos representantes legals  da parte concedente e da
instituigao de ensino.

Art. 5° Ajomada de atividade em esfario sera definida de comum acordo entre a
instituigao  de  ensino,  a parte  concedente  e  o estudante  ou  seu rapresentante  ou  assistente  legal,
devendo constar do termo de compromisso de esfagio, e ser compativel com as atividades escolares,
observando  sua  durap5o,  nao  podendo  ultrapassar  4  (quatro)  horas  diatas  e  20  (vinte)  horas
semanais.

Art.   60   0   esfagio   podsri   ser   obrigat6rio   ou   hao-obrigat6rio,   conforme
deteminapfro  das  diretrizes  curriculares  da  etapa,  modalidade,  area  de  eusino  e  do  projeto
pedag6dco do curso.

§  10 Esthalo  obrigatorio 6  aquele  definido  como tal no projeto  do curso,  cuja
carga horata e requisite para aprovapao e obtengfro de diploma.

§  2°  Esfadro  nao-obrigat6rio  e  aquele  desenvolvido  como  atividade  opcional,
acrescida a carga horala regular e obrigat6ria.

Art. 7° Os esfarios obrigat6rio e nao-obrigatorio nao criam vinculo empregaticio
de qualquer natureza, observados os seguintes requisitos:

I - matricula e frequencia regular do educando;
11 - celebrapao de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do

esfacto e a instirfugao de ensino;
IH - compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no esfatlo e as previstas

no termo de compromisso.
Paragrafo  tinico.  0  esfario,  como  ato  educativo  escolar  supervisionado,  tera

acompanhamento efetivo por professor orientador da instituigao de eusino e por supervisor da parte
concedente,  comprovado  por  visto  mos  relat6rios  elaborados  pelos  educandos,  das  atividades
realizadas, os quais devefao indicar a aprovapao final.

Art.  8° 0 estadino,  conforme termo  de compromisso podera receber ajuda a
titulo de bolsa de esfatio.

§  1° Na hip6tese de  esfario n5o  obrigat6rio  sera compuls6rio o pagamento  de
bolsa de estadro.

§ 2° 0 valor da bolsa de esfario e de R$ 500 (quinhentos reais).
§ 3° Fica vedada a concessfro de outros beneficios aos estarialos.
§ 4° 0 pagamento da bolsa de esthrio sera efetuado mensalmente per conta de

dotapao deste Poder Lerislativo, constantes do Oxpamento do Municipio, suplementadas caso seja
necessato, observada a frequencia do estariato, que devefa ser reristrada diariamente.

§ 5° A selegao do estario podefa ser feita por analise curricular ou prova escrita
de redapao.

Art. 90 E assegurado ao estarialo, sempre que o esfagio tenha durapao igual ou
superior a 1  (urn) ano, urn periodo de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado, preferencialmente,
durante suas ferias escolares.

§ 1° 0 recesso de que trata este artigo devera ser remunerado, quando o estagialo
receber bolsa-auxilio,  devendo a comunica€ao do recesso ser feita em formulario pr6prio e com
antecedencia minima de 30 (trinta) dias.
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§  2°  Os  dias  de  recesso  previstos  neste  artigo  serao  concedidos  de  maneira
proporcional, mos casos de o estario ter durapao inferior a 1 (urn) ano.

§  30 Os termos de compromisso vigentes ate a publicapao desta Lei, desde que
devidamente  a  ela  adequados  a  esta  lei,  terao  computados  o  tempo  de  estadro  para  efeitos  da
concessao do recesso.

Art. 10. i clever dos estarialos:
I  -  cumprir  a  programapao  do  esfaalo  e realizar  as  atividades  que  the  forem

atribuidas, em conformidade com o plano de esfaedo;
11 - efetuar o retlstro de frequencia;
IH - mos casos de ausencia, apreseutar documento comprobat6rio da justificativa

apresentada;
IV - comunicar imediatamente ao supervisor de esfagio a eventual desistencia ou

desligamento do esfagio;
V - comunicar imediatamente ao supervisor sobre qualquer alterapao relativa ao

Curso;
VI - ressarcir ao erario, eventuais valores recebidos indevidamente;
VH - comparecer com trajes/vestimentas adequados ao setor onde ire desenvolver

as atividades de esfagio;
VIH - ser assiduo e pontual;
IX - exercer com zelo e dedicapao as atividades de esfaedo;
X  -  guardar  sitllo  sobre  os  assuntos  da  unidade  administrativa  sejam  eles

despachos, decis6es, providencias e documentos congeneres;

E:#=E:I:ees:::=ifii::i:=ourssuopseei:::rs?g::ipgr%Patrim6nioptiblico.
I - promover a integrapao do estaedalo ao ant.biente da unidade administrativa;
11 - reahizar o acompanhanento das atividades desenvolvidas pelo estarialo;
IH - zelar pelo integro cumprimento do femo de compromisso de esfacto;
IV - comunicar imediatamente ao Departanento Administrativo e Financeiro, a

desistencia ou deshigamento do estatiato, sob pena de responsabilidade;
V - solicitar aditivo de alterapao de temo de compromisso de esfaedo, sempre que

houver alterap5es no plano de esfario, inclusive e principalmente quarto a troca de supervisao;
VI - assunir a responsabilidade pelas atividades desenvolvidas pelo estagiario no

canpo do esfacto.
Art. 12. 0 desligamento do estaedalo ocorrefa:
I - automaticamente, ao termino do prazo acordado;
11 -pelo nfro comparecimento injustificado por mais de 10 (dez) dias consecutivos

ou n5o, no periodo de urn mss;
IH - por reprovapao no curso de ensino medio, em caso de estaridrio admitido

nesta modalidade  ou  reprovapao  em  mais  de  I  (uma)  materia para  os  estariatos  admitidos  na
modalidade ensino profissionalizante ou ensino superior ;

IV - pela conclusao e/ou interrupgao do curso;
V - pelo nao cumprimento ao disposto no art . 70 desta Resolngao;
VI  -  a  pedido  do  estagivrio  ou  a  q-ualquer  tempo,  no  interesse  da  Cfmara

Mulcipal de Cun]rupu/MA;
VII -  a qualquer tempo  de acordo com os interesses da Camara Municipal  de

CurunpuRA;
VIH - pelo descumprimento do termo de compromisso e/ou plano de esfadro;
IX -pelo descunprimento das disposigdes desta Resolugao.
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Art.  13. Fica assegurado o percentual de  10% (dez por canto) das oportunidades
de esfario ofertadas pela parte concedente, aos estariatos com deficiencia.

Art.  14. A durapao do estario, na mesma parfe concedente, nao podefa exceder 2
(dois) anos, exceto quando se tratar de estagifrio com deficiencia.

Parigrafo iihico. Os periodos de que tratam o "caput" deste artigo sao limitados
pela data de conclus5o do curso, trancamento ou cancelamento da matricula no estabelecimento de
ensino.

Art.  15.  Os termos de compromisso de esfario em vigor na data da publicapao
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