
Lei 1.058, de 20 de fevereiro de 2014
(Texto  com  alterações  dadas  pela  Lei  1.081/2015,  1.114/2016,  1.133/2017,  1.228/2020,
1254/2021)

AUTORIZA  O  EXECUTIVO  MUNICIPAL  A  CONCEDER  BOLSA  DE  ESTÁGIO,
AUXÍLIO  TRANSPORTE  E  RECESSO  REMUNERADO  PARA ESTÁGIÁRIOS  DE
EDUCAÇÃO SUPERIOR E DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO.

 O Prefeito do Município de Divisa Nova, José Luiz de Figueiredo, faz saber a
todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

 Art. 1º  -  Fica o Poder Executivo Município autorizado a conceder bolsa de
estágio,  recesso remunerado e auxílio transporte  aos  estudantes  que estejam frequentando o
ensino regular em instituições de educação superior e de educação profissional de ensino médio,
mediante prévia autorização do Prefeito Municipal.

 § 1º - Fica assegurado às pessoas portadoras de deficiência o percentual de
10% (dez por cento) das vagas oferecidas pela parte concedente do estágio.

 § 2º - O Prefeito Municipal determinará por Decreto o número de vagas de
estágio  a  serem  concedidas,  carga  horária  semanal  e  as  unidades  administrativas  a  serem
beneficiadas.

 Art. 2º - A aceitação do estagiário será feita com observância do disposto da
Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, e demais legislações vigentes.

 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
Município de Divisa Nova - MG, com a interveniência obrigatória as instituição de ensino, no qual
deverá constar, pelo menos:

 a) dados de identificação das partes, inclusive cargo e função do supervisor
do estágio da parte concedente e do orientador da instituição de ensino;

 b) as responsabilidades de cada uma das partes;

 c) objetivo do estágio;

 d) definição da área do estágio;

 e) jornada de atividades do estagiário;



 f) horário da realização das atividades de estágio;

 g) definição do intervalo na jornada diária se for o caso;

 h) vigência do Termo de Compromisso de Estágio;

 i) motivos de rescisão;

 j)  concessão  do  recesso  dentro  do  período  de  vigência  do  Termo  de
Compromisso de Estágio;

 l) valor da bolsa, nos termos do art. 12 da Lei nº 11.788/2008;

 m) valor do auxílio-transporte, nos termos do art. 12 da Lei nº 11.788/2008;

 n) número da apólice e a companhia de seguros;

 o) obrigação de cumprir as normas disciplinares de trabalho e de preservar o
sigilo das informações a que tiver acesso.

 § 1º - A celebração do Termo de Compromisso será também firmado pelo
agente de integração público ou privado,  quando o Município utilizar  desse auxiliar,  mediante
condições acordadas em instrumento jurídico apropriado.

 §  2º  -  Somente  serão  aceitos  estudantes  de  cursos  cujas  áreas  estejam
relacionadas  diretamente com as  atividades,  programas,  planos e projetos  desenvolvidos  pelo
órgão ou entidade no qual se realizar o estágio.

 §  3º  -  Constitui  requisito  para  a  celebração  e  renovação  do  Termo  de
Compromisso a apresentação pelo estudante da matrícula e frequência regular, atestados pelas
instituições de ensino.

 § 4º - Os estágios não poderão ser prestados em período noturno, perigoso
ou insalubre por menores de dezoito e, de qualquer natureza por menores de dezesseis anos.

 Art.  4º -  A duração do estágio,  na mesma parte  concedente,  não poderá
exceder a 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência.

 Art. 5º -  A jornada de atividade em estágio será definida de 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 8 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas semanais.

 Parágrafo  Único  -  Será  considerado,  para  efeito  de  cálculo  das  horas  de
estágio para pagamento da bolsa, o controle da carga horária do estagiário, deduzindo-se os dias
de falta não justificadas e a parcela da remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências
justificadas  e  saídas  antecipadas,  salvo  na  hipótese  de  compensação  de  horário  até  o  mês
subseqüente ao da ocorrência.



 Art. 6º - A jornada de atividades em estágio, a ser cumprida pelo estudante,
deverá ser compatível com o seu horário escolar e com o horário do órgão ou entidade em que
venha a ocorrer o estágio.

                                       Art. 7º Serão concedidas aos estagiários de que se trata esta lei os seguintes
benefícios: 
(Redação dada pela Lei 1.228/2020, de 29 de janeiro de 2020)

I.    bolsa estágio mensal no valor de:

                                       a)  R$  479,05  (quatrocentos  e  setenta  e  nove  reais  e  cinco  centavos)  ao

estudante que cumprir 4 (quatro) horas diárias, totalizando 20 (vinte) horas semanais;

                                       b) R$ 735,20 (setecentos e trinta e cinco reais e vinte centavos) ao estudante

que cumprir 6 (seis) horas diárias, totalizando 30 (trinta) horas semanais;

                                       c)  R$  974,05  (novecentos  e  setenta  e  quatro  reais  e  cinco  centavos)  ao

estudante que cumprir 8 (oito) horas diárias, totalizando 40 (quarenta) horas semanais;

II.   Auxílio transporte mensal para despesas de deslocamento até o local de estágio no valor

de R$ 65,50 (sessenta e cinco reais e cinquenta centavos), para cada estagiário/mês;

III. Recesso remunerado.”

 Art.  7º  -  Serão  concedidas  aos  estagiários  de  que  se  trata  esta  lei  os
seguintes benefícios: 
(Redação dada pela Lei 1.254/2021, de 20 de janeiro de 2021)

I. bolsa estágio mensal no valor de:

a) R$ 505,16 (quinhentos e cinco reais e dezesseis centavos) ao estudante

que cumprir 4 (quatro) horas diárias, totalizando 20 (vinte) horas semanais;

 b) R$ 775,27 (setecentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos) ao

estudante que cumprir 6 (seis) horas diárias, totalizando 30 (trinta) horas semanais;

c) R$ 1.027,14 (um mil, vinte e sete reais e quatorze centavos) ao estudante

que cumprir 8 (oito) horas diárias, totalizando 40 (quarenta) horas semanais;

II. Auxílio transporte mensal para despesas de deslocamento até o local de estágio no valor de

R$ 69,07 (sessenta e nove reais e sete centavos), para cada estagiário/mês;

III. Recesso remunerado.



                                       Parágrafo Único - os valores estabelecidos nos incisos I e II deste artigo serão
reajustados anualmente no mês de janeiro conforme o índice no INPC/IBGE. (Revogado pela  Lei

1.081/2015, de 04 de março de 2015). 

 Art. 8º -  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, que será remunerado na forma do art. 7º, não
fazendo jus ao auxílio transporte neste período.

 § 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. 9º - Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança
no trabalho, sendo sua implementação de responsabilidade da parte concedente do estágio.

 Art. 10 - O seguro contra acidentes pessoais, de que trata o Art. 9º, inciso IV,
da Lei 11.788/2008, será contratado pelo Município, cuja apólice seja compatível com valores de
mercado,  sendo  compulsória  sua  exigência  do  agente  de  integração,  quando  intermediar  o
contrato de estágio.

 Art. 11 -  Ocorrerá o desligamento do estudante do estágio obrigatório ou
não obrigatório nos seguintes casos:

IV. automaticamente, ao término de seu prazo;
V. a  qualquer  tempo,  de  acordo  com  a  conveniência  e  interesse  do  Município,  inclusive

quando verificada a insuficiência na avaliação de desempenho do estudante na instituição
de ensino ou pelo descumprimento do estagiário de qualquer dos termos do compromisso
firmado;

VI. pelo não comparecimento, sem motivo justificado, por mais de 5 (cinco) dias, consecutivos
ou não, no período de um mês, ou por 30 (trinta) dias durante todo o período de estágio;

VII. a pedido do estagiário;
VIII. pela  interrupção  ou  término  do  curso  realizado  na  instituição  de  ensino a  que

pertença o estagiário.

 Parágrafo Único - O Termo de Compromisso pode ser rescindido por cada
uma das partes e a qualquer momento.



 Art.  12 -  Quando pela  utilização pelo cedente dos  serviços  de agente  de
integração público ou privado, este será responsabilizado 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.

 Art.  13 -  É vedado aos órgãos onde se realizar  o estágio,  a concessão de
qualquer outro benefício, que não os previstos nesta lei.

 Art.  14 -  A  eventual  concessão de benefícios  relacionados,  alimentação e
saúde, entre outros, não caracteriza vínculo empregatício.

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

Mando,  portanto,  a  todos  a  quem  o  conhecimento  e  a  execução  da
presente Lei pertencer, que a cumpra e a faça cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Divisa Nova, 20 de fevereiro de 2014.

JOSÉ LUIZ DE FIGUEIREDO
Prefeito Municipal
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