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LEI MUNICIPAL Nº 754, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021. 

 
“Dispõe sobre a autorização e 
regulamentação para a contratação de 
estagiários, nos termos da legislação 
vigente, e dá outras providências.” 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM, Estado da Bahia, faz 

saber que a Câmara Municipal de Vereadores decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei. 

Art. 1º- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado firmar Convênio com 

Empresas Públicas, Privadas e de Economia Mista, objetivando a contratação 

de estagiários, e que se referem a alunos que estejam frequentando o ensino 

regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de 

ensino médio e da educação especial, na modalidade profissional de educação 

de jovens e adultos, nos termos da legislação vigente. 

Art. 2º - O referido convênio, ou instrumento jurídico correlato terá como público 

alvo, exclusivamente, os estudantes residentes e domiciliados no Município de 

Boa Vista do Tupim/BA. 

Art. 3º - Para fazer jus à concessão do estágio, o estudante estagiário deverá 

atender aos critérios estabelecidos na legislação federal que dispõe sobre o 

estágio de estudantes, bem como aos critérios e normas do Município de Boa 

Vista do Tupim, necessários à formalização do estágio. 

 Art. 4º - O estágio poderá ser obrigatório e 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, 
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acrescida à carga horária regular e obrigatória.  

Art. 5º - Em obediência ao artigo 11, da Lei Federal nº 11.788/2008, O estágio 

terá duração de 6 (seis) meses renovável até o máximo de 2 (dois) anos, exceto 

quando se tratar de portador de deficiência. 

 Art. 6º - O estágio poderá ser interrompido, de acordo com o seguinte: 

 a) Automaticamente, ao término do estágio; 

 b) A qualquer tempo no interesse da Administração; 

 c) Depois de decorrida a terça parte do tempo previsto para a duração do 

estágio, se comprovada a insuficiência na avaliação de desempenho no órgão 

ou entidade ou na instituição de ensino; 

 d) A pedido do estagiário, com no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência; 

 e) Em decorrência do descumprimento de qualquer compromisso assumido na 

oportunidade da assinatura do Termo de Compromisso; 

 f) Pelo não comparecimento, sem motivo justificado, por mais de 05 (cinco) dias, 

consecutivos ou não, no período de 01 (um) mês, ou por 30 (trinta) dias durante 

todo período de estágio. 

 g) Pela interrupção do curso na instituição de ensino a que pertença o estagiário; 

e 

 h) Por conduta incompatível com a exigida pela Administração. 

Art. 7º - A realização do estágio não acarreta vínculo empregatício de qualquer 

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

estudante e o município, com a interveniência obrigatória da instituição de 

ensino, no qual deve constar, pelo menos: 

I – identificação das partes interessadas: instituição de ensino, Poder Executivo 

Municipal e estudante, bem como o agente de integração, o curso e o nível do 

estudante; 

II – menção de que o estágio não acarreta qualquer vínculo empregatício; 
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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 – período de duração do estágio, o qual não poderá exceder a 02 (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; 
 
VII – obrigação de apresentar relatórios, semestrais e final, ao dirigente da 

unidade onde se realizar o estágio, sobre o desenvolvimento das tarefas que lhe 

forem designadas; 

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; 
 
XI – matrícula e frequência. 

XII – objetivo do estágio, bem como o local de realização do mesmo;  

XIII – plano de atividades do estagiário, elaborado em compatibilidade com as 

atividades a serem desenvolvidas;  

XIV – redução da carga horária pela metade, em períodos de realização de 

avaliações escolares ou acadêmicas, devendo tais períodos serem comunicados 

previamente ao Poder Executivo Municipal, no início do período letivo; 

XV – indicação de concessão de recesso 30 (trinta) dias sempre que o estágio 

tiver duração igual ou superior a 1 (um) ano, a ser gozado preferencialmente 

durante suas férias escolares;  

XVI – indicação de um servidor, pelo Poder Executivo Municipal, com formação 

ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do 

estágio, para orientar e supervisionar o estagiário;  

XVII – obrigação do Poder Executivo Municipal de entregar ao estagiário, por 
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ocasião do seu desligamento, termo de realização do estágio, com indicação 

resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de 

desempenho do aluno durante o período do estágio. 

§ 1° Uma vez atendidas todas as condições específicas de realização e 

avaliação de desempenho do estágio, a Administração encaminhará à instituição 

de ensino o certificado de estágio, juntamente com os relatórios semestral e final 

apresentados pelo estagiário e avaliados pelo supervisor do estágio;  

§ 2° Não será expedido o certificado na hipótese em que o estudante não obtiver 

aproveitamento satisfatório.  

Art. 8º - O termo de compromisso celebrado será também firmado pelo agente 
de integração, quando o município utilizar desse auxiliar, ao qual compete 
verificar se o aluno interessado preenche as condições exigidas e providenciar 
a documentação competente necessária à sua contratação. 
 
§1º Quando o município utilizar-se de agente de integração, deverá haver prévia 

licitação para sua escolha. 

§2º O agente de integração não poderá ser representante legal de qualquer das 
partes para firmar o termo de compromisso. 
 
§3º  Somente podem 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. 
 
4o Os agentes de integração serão responsabilizados civilmente se indicarem 
estagiários para a realização de atividades não compatíveis com a programação 
curricular estabelecida para cada curso, assim como estagiários matriculados 
em cursos ou instituições para as quais não há previsão de estágio curricular. 
 
§5o O estágio deve ser acompanhado efetivamente tanto pelo orientador da 

instituição de ensino como por supervisor do município, comprovados por vistos 

nos relatórios apresentados. 

§6o Deve haver compatibilidade entre as atividades desenvolvidas e aquelas 

previstas no termo de compromisso. 

§7o A instituição de ensino e os agentes de integração são co-responsáveis em 
caso de descumprimento da lei municipal e da lei federal. 
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§8o A aceitação de estagiários só poderá ser efetuada se houver prévia e 

suficiente dotação orçamentária constante do orçamento da parte concedente 

do estágio. 

Art. 9º - 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 – 04 (quatro) horas diárias e vinte semanais, no caso de estudantes de 
educação especial, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos; 
 
II – 06 (seis) horas diárias e trinta semanais, no caso de estudantes do ensino 

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

Parágrafo único. Será considerado, para efeito de cálculo das horas de estágio 

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

Art. 10 - 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. 11 - Ao final do estágio, o estagiário receberá um Termo de Realização de 

Estágio, o qual apresentará o período e as atividades que foram desenvolvidas 

com a avaliação do supervisor.  

Art. 12 - O estagiário receberá a bolsa de complementação educacional em valor 

a ser regulamentado pelo Poder Executivo Municipal. 

§ 1° - A concessão da bolsa-auxílio será compulsória, na hipótese de estágio não 

obrigatório e facultativo no caso de estágio obrigatório;  

§ 2° - Serão deduzidos do valor da bolsa-auxílio os dias de falta não justificados. 

 Art. 13 - Assegura-se ao estagiário período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser 

gozado preferencialmente nas férias escolares, sempre que o estágio tenha 

duração igual ou superior a 01 (um) ano. 
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§1º-  Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira 

proporcional, caso o estágio tenha duração inferior a 1 (um) ano.  

§ 2°- Os dias de recesso poderão ser concedidos em períodos contínuos ou 

fracionados, sempre observada à proporcionalidade com o período de estágio 

transcorrido.  

§ 3º- O recesso de que trata este artigo deverá ser remunerado quando o 

estagiário receber bolsa ou outra forma de contraprestação. 

§ 4º - Em caso de encerramento da relação de estágio antes do prazo previsto 

no termo de compromisso, fica assegurada a indenização correspondente ao 

período de recesso a que o estagiário teria direito.  

Art. 14 - O recrutamento para as vagas de estágio será feito através de processo 

seletivo simplificado, mediante prévia convocação por edital divulgado no órgão 

oficial de publicação do Poder Executivo Municipal.  

Art. 15 -  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 Gabinete do Prefeito de Boa Vista do Tupim - BA, em 22 de dezembro de 2021. 

 

  

HELDER LOPES CAMPOS 
Prefeito Municipal 
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