
PREFEITURA MUNJCIPAL DR SANTA LUZIA 

LEI N. 3.889, DF. 20 DE l>EZEJ\U!RO DE 2017. 

"Reg11/a111e111i1 n nrlmissão pela Ct1mnrn Mtmícipnl de 
Sa11t11 L11zia//11G, sem vi11c11lo empregntício, de 
est11da11tes de 11ível superior, tec11ólogo e e11síno médío, 
c1111111 est11güírios, 11afor111n rln tei Feder11t 11• 11. 71/.~, de 
25 de sl!i11111br11 de 21108, e tlli t111tra.v pmvü/011d11s." 

O Povo do Município de Santa Luzin, Estado de Minas Gerais, por seus representantes kgais . 

aprov<1, e eu, Prefeito Interino, cm seu n(lme, sanciono e promulgo <t ~eguinte lei: 

Art. 1 º Fica autorizada a 11clmissão pela Câmara Municipal de Santa Luzia/MG, sem vínculo 

empregatício, de estudantes, ut.n1vés de convênio, dando-lhes a oportunidade de estágios de 

nível superior, tecnólogos e ensino médio, virn.:ulados à estrutura de ensino particufar e 

ptt hlica. 

Art. 2° A contrataç.'io a que se refere o arl. 1°, ~erá regida pelo constante desta lei, respeitado 

o previsto na Lei Federal n" J 1.788, de 25 de setembro de 2008. 

Art. 3° Os estudantes eontrntados pela Câmara Municipal de Santa Luzia, como estagiários, 

cmnprirão urna das seguintes jornadas: 

1 - jornada iategral: de seis horas diárias; ou 

TI - jornada parcial: de quatro horas diárias. 

Parágrafo único: Os estudantes do ensino médio diurno somente poderão realizar jornada 

parcial de 04 (quatro) horas diáriits, dada a incompatibilidade de horários entre sua brrade 

curricular e o horário de fu11ciOnilme1110 desta Cusa Legislativa. 

Art. 4° Revoga-se o anexo V da lei 3.809i2017, passando a vigorar nos tennos, seguintes: 
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PREFEITURA MUN ICIL'i\L DR SANTA LUll/\ 
§ I'' os es1<1gjários admitidos pe lu Cftnmru Municipul de Santa l,uzia/MCL pcreehcrão a título 

de bolsa: 

r - quando admitidos para rcali;.;tr jornada integral (seis horas), RS '190,00 (novecentos e 

noventa reais). acrescidos de auxílio transporte. 

U quando admitidos para rea lizar jorouclu pardal (quatro) horas, R$ 660,00 (~eit.ccnto> e 

se:.scnla reais), acrescidos de auxilio transporte. § 2" Os valores c\tabelccidos neste artigo 

poderilo ser reajustados através de Resoluçi.\o da Mesa Diretora. 

Ar t. 5" A Câmara Municipal de Santa Luzia/MO poderá admitir estagiários, rcspeilanclo o 

número máximo de 20% (vinte por cento) do seu qunclro total de funcionários. 

Paa·ágrafo único. Quando o cálculo do percentual disposto no c.:aput deste aitigo resullar cm 

fração, poderá ser arredondando para o nú1m:ro inteiro imedimamente ~uperior. 

Are. 6° Quando da admissão, o:, cstagi:írios deverão assinar o competente Termo de 

Compromisso de Estágio, na íorma da T..ei n" 11. 788 de 25 de sctcmhro de 2.ClOR. 

Art. 7° A~ despesas rcsultallle~ desta lei corrcriio por conta de dolaçiio dcsti: f..egislativo, 

conslanles do Orçamcnlo do Município, complementadas cai.~1 seja necessário. 

Purt\grafo único. Devendo esta casa legislaliva C'Olllratar cm favor dos estagiários, ~cguro 

contra acidentes pessoais, cuja apólice .cja compatível com valore~ de mercado, confom1e 

fiqui: estaheli:cido no Lermo de 1.:ompromis~o. 

Arl. 8º 1\ sel.:ção sení por intermédio de processo seletivo simpli íicado .. analise curricular" e 

quai~qucr oulrol> critériui. definidos poslerionnc111e via Edi tal de Sckc;üu. 

Pa r á1:rafo único. Deverá ser in~talada uma çomissliu para a reíerida analise. 1.:omposla por 3 

(três) servidores, com no mínimo um servidor efetivo. 
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l'REF'HI fURA MUNICIPAi. D.C SANTA LUZIA 

Art. 9° Esta lei entra cm vigor na data de sua publicaçf10, revogadas as disposições cm 

conlrário. 

Município dc Santa Luzia, 20 de dezembro de 2017. 

SAJ\DRO LÚC~ , DE SOUZA COELHO 

PRf.FIJ:ITO l'ITF.RlNO 
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