
 
 

Endereço: Praça São Sebastião, 440 – Centro – Telefones (038) 3725 1105 e 3725 1110 - FAX: (038) 3725 1150 
E-mail: pmmorro@rznet.com.br 

 
 

DECRETO Nº: 3.254, DE 13 DE JULHO DE 2018 

 

REGULAMENTA AS ATIVIDADES DE 

ESTÁGIO CURRICULAR NO MUNICÍPIO DE 

MORRO DA GARÇA, CONTIDA NOS 

ARTIGOS 203 AO 213, DA LEI 

COMPLEMENTAR 014/2010, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA/MG, no uso das atribuições 

legais que lhe são conferidas pelo artigo 62, inciso XI, da Lei Orgânica Municipal, e 

 

CONSIDERANDO os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, 

especialmente os previstos no artigo 37 da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, e alterações; 

Considerando a Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o 

estágio de estudantes em âmbito nacional; 

Considerando os artigos 203 ao 213 da Lei Complementar  nº 014, de 10 de dezembro 

de 2010, que instituiu atividades  de estágios no âmbito da Prefeitura Municipal de 

Morro da Garça/MG;  

 

DECRETA: 

 

Art. 1º A iniciativa de regulamentar o sistema de estágios no Município de Morro da 

Garça/MG visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à 

contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida 

cidadã e para o trabalho. 

Parágrafo Único: O município de Morro da Garça poderá disponibilizar vagas de 

estágio remunerado, mediante aprovação psicológica e parecer da Comissão de 

Avaliação, a ser constituída por Portaria. 

Art. 2º O valor máximo básico do auxílio financeiro será de até R$ 770,00 (setecentos e 

setenta reais) por mês e será dividido em níveis e períodos, assim entendidos: 

I - Nível Superior: Estagiário  

a) 40% = 3º ano do curso: (R$ 308,00); 
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b) 55% = 4º ano do curso ou equivalente: (R$423,50); 

 

c) 75% = 5º ano e, os demais anos posteriores: (R$577,50) 

II - Nível Médio – Estagiário / Tecnólogo 

a) 16% = 3º ano = R$ 123,20; 

 

b) 12% = 2º ano = R$ 92,40;  

 

c) 8% = 1º ano = 61,60. 

 

§1º Os valores acima poderão ser corrigidos anualmente, de acordo com o índice da 

variação da receita líquida do município, apurada no ano anterior. 

§2º Os estagiários receberão o respectivo auxílio financeiro, após o efetivo pagamento 

dos servidores municipais. 

§3º Os estagiários, para receberem o auxílio financeiro, não poderão receber nenhum 

rendimento de qualquer fonte; 

Art. 3º O estágio efetivar-se-á mediante celebração de convênio de concessão de estágio 

entre a Prefeitura e a Instituição de Ensino. 

Parágrafo Único - A duração do estágio será de até a 02 (dois) anos. 

Art. 4º 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: 

I - 06 (seis) horas diárias, no caso de estudantes de nível superior;  

II - 04 (quatro) horas diárias, no caso de estudantes de nível médio. 

Parágrafo Único: Os estagiários serão contratados administrativamente e segundo os 

preceitos da Lei Federal nº 11.788, de 2008, não criam vínculo empregatício de 

qualquer natureza. 

Art. 5º O estágio, obrigatório ou não obrigatório, deve observar: 

I - matrícula e freqüência regular do educando em curso de educação superior e/ou de 

ensino médio; 
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II - compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no 

Termo de Compromisso e na grade curricular. 

Parágrafo Único - O estagiário deverá comprovar matrícula e/ou freqüência no curso, 

sempre que solicitado pela Prefeitura Municipal de Morro da Garça/MG. 

Art. 6º É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior 

a 01 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente 

durante suas férias escolares. 

Art. 7º O Sistema de Estágios da Prefeitura Municipal de Morro da Garça será 

coordenado pelas Secretarias Municipais, em que integrar os estagiários em seu quadro 

de pessoal. 

Art. 8º As vagas de estágio serão divididas da seguinte forma: 

I - Nível Superior até 03 (três) alunos simultâneos, nas áreas de saúde; educação; 

desenvolvimento social; engenharia em todas as suas especializações; administração; 

segurança pública e transporte; 

II - Nível Médio: até 05 alunos simultaneamente nas áreas retro mencionadas 

Art. 9º Os estagiários, ao final do estagio receberão a certificação correspondente, pela 

Gerência de Recursos Humanos do Município. 

Art. 10º As faltas ao estágio, não justificadas, serão descontadas e adicionadas mais 

10% (dez por cento) do valor correspondente aos dias faltosos.  

Parágrafo Único: As faltas injustificadas constarão no documento de certificação. 

Art. 11º Na hipótese de recebimento indevido do auxílio financeiro fica o estagiário 

obrigado ao ressarcimento, em forma de devolução aos cofres públicos da importância 

recebida indevidamente, em parcela única, sem prejuízo das demais sanções previstas 

na legislação pertinente. 

Art. 12º O estágio poderá ser cessado por qualquer uma das partes a qualquer momento, 

configurando cessação automática nas seguintes hipóteses: 

I – o interesse público; 

II - desistência da bolsa concedida; 

III - inobservância às normas estabelecidas pela Administração; 

IV - cometimento de 05 (cinco) faltas injustificadas consecutivas ou 10 (dez) 

intercaladas, no prazo de vigência do Termo de Compromisso; 

V - deixar o educando de comprovar, semestralmente, matrícula com promoção no 

curso, em andamento; 
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VI - mudança ou desligamento da Instituição de Ensino, trancamento de matrícula ou 

conclusão de curso; 

VII - completar 02 (dois) anos de estágio, ininterruptos ou intercalados se somados 

diversos períodos, independentemente de se cuidar de curso de ensino superior ou de 

ensino médio, neste caso, os profissionalizantes; 

VIII - o não cumprimento do convencionado no Termo de Compromisso firmado pelas 

partes; 

IX - a indisciplina, insubordinação ou desídia do estagiário. 

Art. 13º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Morro da Garça, 13 de julho 2018. 

 

José Maria de Castro Matos 

Prefeito Municipal 

Morro da Garça/MG 

 

 

 


