
LEI MUNICIPAL Nº 3.567, DE 22 DE JUNHO DE 2022.

DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTES
ESTAGIÁRIOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE ITAPIRANGA, ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores votou e
que sanciona esta Lei:

Art. 1º Fica o Poder Legislativo Municipal, autorizado a contratar alunos vinculados à
estrutura do ensino público ou particular, nos níveis superior e médio, inclusive nas
modalidades profissionalizantes, educação de adultos e supletivos, conforme Anexo
Único que acompanha esta Lei.

Art. 2º A seleção dos estagiários será feita pela respectiva unidade escolar, mediante
convênio ou termo de colaboração, a pedido da Mesa Diretora da Câmara Municipal
de Vereadores de Itapiranga/SC.

Art. 3º Os estágios a que se refere a presente Lei, deverão ser formalizados através de
acordo de cooperação e termo de adesão ou termo de compromisso de estágio
firmado entre o bolsista estagiário(a), a Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga
e a instituição de ensino, de conformidade com critérios previstos na Lei 11.788, de 25
de setembro de 2008.

Art. 4º Os valores do auxílio/bolsa constante no anexo único da presente Lei, serão
reajustados nos mesmos índices concedidos aos demais servidores municipais.

Art. 5º O estágio previsto na presente Lei, não cria vínculo empregatício de qualquer
natureza, ficando-lhe garantido o seguro contra acidentes pessoais.

Art. 6º O bolsista estagiário(a) que no final do ano letivo for reprovado, inviabilizará a
celebração de novo acordo de cooperação e compromisso de estágio.

Art. 7º Fica, também, autorizada a permanência de estudantes em fase de realização
do estágio profissional supervisionado, nas repartições públicas municipais.

Parágrafo único. Para aplicação deste artigo, o estudante em estágio profissional
supervisionado deverá firmar termo de adesão com a Câmara Municipal, com a
interveniência a respectiva unidade de ensino, mediante convênio.

Art. 8º As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correm a conta do
orçamento do Poder Legislativo de Itapiranga/SC.



Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Itapiranga/SC, 22 de junho de 2022.

ALEXANDRE GOMES RIBAS
Prefeito


