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LEI MUNICIPAL Nº 2.240, DE 31 DE JULHO DE 2010. 
 
 

Dispõe sobre estágio para estudantes em 
órgãos e entidade da administração pública 
direta, autárquica, fundacional, pessoas 
jurídicas de direito privado e nos 
escritórios dos profissionais liberais de 
nível superior. 

 
 

                   A CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS no uso de suas atribuições legais, 

aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono, promulgo e mando publicar a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - É permitido aos órgãos e às entidades da administração pública municipal direta, 
autárquica, fundacional e as pessoas jurídicas de direito privado, bem como aos 
profissionais liberais de nível superior devidamente registrados em seus respectivos 
conselhos de fiscalização profissional, oferecer estágio a alunos matriculados no ensino 
regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da 
educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da 
educação de jovens e adultos. 

 

§ 1º - O estágio compreendido no “caput” deste artigo visa assegurar ao aluno estagiário 
conquistar experiência prática em sua área de formação, sob supervisão e orientação de 
profissional habilitado. 

 

§ 2º - O órgão ou entidade pública, privada e profissionais liberais que se propunham 
oferecer estágio deverão cadastrar-se no órgão competente da administração pública 
municipal, indicado pelo Chefe do Poder Executivo, através de Decreto, o qual manterá um 
cadastro único dos estagiários para publicação semestral e oferta dos estágios disponíveis 
para preenchimento no semestre seguinte, destinando 5% (cinco por cento) das vagas a 
pessoas portadoras de deficiência que atendam aos requisitos. 

 

Art. 2º - O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, podendo receber em 
compensação à contraprestação do estágio recompensas como bolsas, ajuda de custo ou 
outra forma de contraprestação acordada em instrumento específico, ser segurado contra 
acidentes pessoais e ter a cobertura previdenciária prevista em lei, observados os seguintes 
requisitos: 

I - celebração de convênio entre o órgão ou entidade pública e o profissional liberal e a 
instituição de ensino; 

II - celebração de termo de compromisso entre o aluno e, se menor de 18 (dezoito) anos, 
também por seu representante legal, a parte concedente do estágio e a instituição de 
ensino. 
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III - compatibilidade comprovada entre as atividades desenvolvidas no estágio e a área de 
formação escolar do estagiário. 

IV - o estágio não poderá exceder 06 (seis) horas diárias e seu horário sempre deverá 
observar a compatibilidade da jornada escolar. 

V – caso haja, pagamento, bolsa de estudos ou outra forma de contraprestação pelo órgão, 
entidade ou profissional concedente, deverá ser estabelecido no convênio e no termo de 
compromisso; 

VI - a seleção dos estagiários observará como primeiro critério o aproveitamento escolar do 
aluno, além de outros a serem previstos no convênio e termo de compromisso. 

 

Art. 3º - O estágio terá duração máxima de 1 (um) ano, permitida uma renovação por igual 
período, mediante novo termo de compromisso, desde que não haja novos candidatos 
interessados e cadastrados, observando o disposto nesta Lei e no convênio entabulado com 
a casa de ensino, que ainda não tenham estagiado. 

 

§ 1º - Extingue-se o estágio: 

I - pela desistência, por escrito, do estudante; 

II - pela não-renovação do termo de compromisso até a data de seu vencimento; 

III - pelo abandono ou pela conclusão do curso; 

IV - por iniciativa do órgão concedente, a qualquer momento, no caso de conduta 
inadequada ou descumprimento das obrigações assumidas pelo estagiário, comunicando-
se, nessas hipóteses, os fundamentos da decisão à instituição de ensino. 

 

§ 2º - A renovação do termo de compromisso fica condicionada à comprovação, pelo 
estagiário, de seu bom rendimento escolar. 

 

Art. 4º - É assegurado ao estagiário, tão-somente aos estágios de duração igual ou superior 
a 1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante 
as férias escolares. 

 

§ 1º - O recesso de que trata este artigo deverá ser remunerado quando o estagiário receber 
bolsa ou outra forma de contraprestação. 

 

Art. 5º - O órgão ou quaisquer das entidades públicas, entidades privadas e os profissionais 
liberais concedentes emitirão certificado de conclusão do estágio, no qual deverá constar a 
especificação de sua natureza, a carga horária global e a avaliação do aproveitamento do 
estudante. 

 

Art. 6º - O disposto nesta Lei não se aplica ao menor aprendiz vinculado a empresa privada, 
entidade pública ou sociedade de economia mista por contrato de aprendizagem, nos 
termos da legislação trabalhista. 
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Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
                   Salinas, 31 de julho de 2010. 

 
JOSÉ ANTÔNIO PRATES 

Prefeito Municipal  
 


