
“Vespasiano Corrêa: Esperança, Progresso e Aconchego” 
 

Lei nº 636/2005 
 
 
 
Dispõe sobre os Estágios de estudantes e dá outras 
providências. 

 
 
 

MARCELO PORTALUPPI, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, Estado do Rio 

Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais; 

Faço saber, que a Egrégia Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei. 

Art. 1º Fica criado no âmbito da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, as 

atividades de aprendizagem social, profissional e cultural (estágio). 

Art. 2º O estágio será curricular, fornecido na área da agricultura e pecuária, e terá duas 

vagas concomitantes. 

Art. 3º Os estagiários serão regidos por esta Lei e pela Lei Federal nº 6.494, de 07 de 

dezembro de 1977. 

Art. 4º Os estudantes interessados em fazerem o estágio deverão se inscrever na Secretaria 

Municipal de Administração e Finanças, comprovando a necessidade da realização do estágio, com 

documento fornecido pela Escola. 

§ 1º A seleção do estagiário será feita de acordo com a ordem de inscrição. 

§ 2º Os estagiários deverão ser residentes do Município de Vespasiano Corrêa. 

Art. 5º Os estagiários receberão uma bolsa auxílio de R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais) 

por mês. 

Art. 6º O período de estágio não poderá ultrapassar a 12 meses. 

Art. 7º O Município deverá providenciar, aos estagiários, seguro de acidentes pessoais. 
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Art. 8º O Município deverá firmar convênio com a entidade educacional que o estagiário 

freqüenta. 

Art. 9º O Município e o estagiário deverão firmar termo de compromisso. 

Art. 10. As despesas decorrentes desta Lei estão inseridas na Lei Orçamentária do exercício 

de 2005. 

Art. 11. O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente Lei, no que couber, através 

de Decreto. 

Art. 12. Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de dois mil e cinco. 

 
 

Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e publique-se 
 
 

Plinio Portaluppi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 
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