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PREFEITO

LEI N' 4096, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2003.
AUTORIZA MUNICÍPIO A CELEBRAR CONVÊNIOS C0�1
INSTITUIÇOES
DE
ENSINO PARA CONCESSAO
DE
ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS PARA ESTUD�.,ITES l'll'
E
CURSOS
TECNICOS,
PROFISSIONALIZANTES
DE
GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇAO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU:
FAÇO SABER que a Câmara rv\unic1pal aprovou e eu sanc1c)110

t�

Art. 1° Ficam as entidades da Administração rv'lunicipaf Diret8

e

prornulgo a seguinte LEI:

•

Indireta de Mogi Guaçu autorizadas a celebrar convênios com instituições de ensin•) en1
níveis superior e médio, públicas e privadas, para concessão de estágios, nos termos da Lei
Federal nº 6494, d e 0711211977 e do Decreto Federal nº 87497, de 18.108/1982, ao3
estudantes dessas instituições, de cursos técnicos e profissionalizantes. e de graduaç:ào (3
pós-gradLração.

Art. 2º As celebrações dos cor1vênios ficam condicionadas

.a

conveniênc·,a da Administração, relativa a condições fa\•oráveis rnate1·iais e de recursos
humanos para atender aos estudantes estagiários.
§ 1º. Para cada instituição de ensi110 será forn1alizado o convênio
por instrL1mer1to escrito próprio, especificando que curso(s) será(ão) atendido(s), prazo s de�
duração do(s) estágio(s) e número máximo de estudantes beneficiados por periodo.

§

2º. A responsabilidade

pela supervisào dos estágios do:;

estudantes serâ das instituições de ensino atra vés dos professores dos CLJrsos.
§ 3°. A Administração Municipal não poderá ter os suas a�;·,;id;;1cJ:.;.�
técnicas, administrativas e operacionais prejudicadas, assim como os sc:rviços prestactos

,1

população. em virtude das realizações dos estág"ros.
§ 4°. As 1nst1tuições de ensino deverão fornecer aos estagiórios
ou diretamente â entidade pública municipal concedente do estágio os materiais e pro(fL1tos
para realizações de exames, experiências, análises. co11fecções de protótipos, maquet<..:::;,
projetos, plantas, mapas, desenhos, e outros trabalhos destinados ao C!prendizadc d0s
estudantes.dL1rar1te o estágio.
'

.

§ 5°. Não será permitida a realização de estágio por estuc!ante
sem que jâ tenha sido celebrado o convênio entre a entidade pública mu11icipal

e

a

instituição de ensino em que estude.

Art. 3° Os estágios de que trata esta Lei não serão remunerados
e as atividades desenvolvidas pelos estudantes das instituições de e11si110 conveniada�; não
gerarão víncL1lo empregatício, previdenciário, securitário
a ent"idade pública n1unicipal conceder1te do estágio.

ou

de qualquer outra natL1reza t�or·1
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§

1)0

PR•:•·•:rro

1º. Eve n tual remuneração de estágio será tratada n1ediante

nomeação em comissão para cargo pública regido pela Lei Municipal nQ 547, d e 03/05/1968
(''Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Mogi Guaçu''), de Estagi ário Acadê m ico
de Estag iá rio Técnico, conforme disciplinado pela Lei Complementar Muni cipal nº 89, de
17/07/1997, de acordo com o curso que o estudan te estiver freqüentando_ e não deper1der.1

OL1

de celebração de convênio nos termos desta Le i

§

.

2º. Não serão fornecidos pela Administração Pública Municipal

alimentação, transporte ou alojamento para os estudantes estagiilr1os

§

3º.

É

de responsabilidade da instituição de ensino, e co11\Jiçá(J

sine qua nom para a celebração do convênio de estágio, a contratação de seguro que c:ulií8
ever1tuais sinistros envolvendo os estudantes estagiários e a er1lidade pública m1.-111�cipal
concede11te do estágio, alcançando danos à

v ida

e ao património de terceiros

Art. 4" Esta Lei entra em vigor na data de sua public;:ição
revogando-se

as

disposições

em

contrário

e onerando

as verbas

consig11ada�

ent

orçamento, as despesas c om sua execução.
Mogi Guaçu, 11 de Novemb ro de 2003. ''A110126ºda Fundaçao
do Município, em 09 de Abril de 1877''.
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_RODOLFO DE SOU
FERREIRA JÚNIOR
RESP. P/ EXP. CH FIA DE GABINETE
Encaminhada à pu blicação na data supra.
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