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DECRETO Nº 007/2019 

DE 16 DE JANEIRO DE 2019. 

  

REGULAMENTA A LEI Nº 759 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2018 

QUE DISPÕE SOBRE A ADMISSÃO PELA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ, SEM VÍNCULO 

EMPREGATÍCIO, DE ESTUDANTES DE NÍVEL MÉDIO E 

SUPERIOR, COMO ESTAGIÁRIOS, NA FORMA DA LEI FEDERAL 

Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

ARNALDO FERREIRA ROCHA, Prefeito do Município de Rondon do Pará, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 73, incisos IV e VII, da Lei 

Orgânica Municipal e tendo em vista a necessidade de regulamentação da Lei nº 

759/2018 para que esta tenha plena efetividade e executoriedade; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. A Lei Municipal nº 759 de 05 de dezembro de 2018 que dispõe sobre a 

admissão pela prefeitura municipal de Rondon do Pará, sem vínculo empregatício, de 

estudantes de nível médio e superior, como estagiários, na forma da Lei Federal Nº 

11.788, de 25 de setembro de 2008, fica regulamentada nos termos deste Decreto. 

 

Art. 2º. A formalização do estágio junto aos órgãos da administração direta e 

indireta do Município de Rondon do Pará, dar-se-á mediante celebração de Termo de 

Compromisso entre o estudante e a municipalidade, com interveniência obrigatória da 

instituição de ensino a que está vinculado o aluno, na forma do modelo do Anexo I 

deste Decreto, do qual é parte integrante. 

 

Art. 3º. Não será admitida jornada de estágio em horário legalmente 

considerado noturno, salvo quando indispensável para a linha de formação pretendida 

pelo estudante, caso em que será assegurado, pelo concedente, transporte seguro ao 

final da jornada do estágio. 

 

Art. 4º. Entre duas jornadas de estágio haverá um intervalo mínimo de dezoito 

horas consecutivas para compatibilizar com frequência às aulas, descanso e lazer. 

 

Art. 5º. Será assegurado ao estagiário descanso semanal de quarenta e oito 

horas ininterruptas, preferencialmente coincidente com o sábado e domingo.  

 

Art. 6º. É vedada a realização de estágio em dias declarados legalmente como 

feriados nacionais, estaduais, municipais e feriados religiosos.  

 

Art. 7º. Nos estágios que implicarem em serviços permanentes de 

mecanografia (datilografia, escrituração ou cálculo), computação ou outra atividade de 
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esforço repetitivo, a cada período de noventa minutos haverá um repouso de dez 

minutos não deduzidos da duração normal da jornada de estágio. 

 

Art. 8º. O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza para com 

o Poder Público e o estagiário receberá contraprestação na forma de bolsa-estágio, 

conforme valores e critérios estabelecidos na Lei Municipal nº. 759/2018. 

 §1º A bolsa de que trata o caput  será paga em parcela mensal única, vedado 

o acréscimo de qualquer natureza, especialmente a título de gratificação, adicional, 

abono ou prêmio.  

§ 2º O pagamento da bolsa ao estagiário dar-se à até o décimo dia do mês 

subsequente ao vencido, mediante transferência ou depósito em conta bancária de 

titularidade do aluno ou de um representante legal. 

 

Art. 9º. O número de vagas disponíveis para estágio na Administração Pública 

Municipal, fica limitado em até 20% da quantidade de servidores efetivos do município, 

a serem distribuídas conforme disponibilidade nas unidades administrativas, devendo 

ser observada a compatibilidade com a área afim do estudante nas hipóteses de 

ensino superior. 

 

Art.10. No preenchimento das vagas disponibilizadas para o estágio observar-

se-á, em todos os casos a disponibilidade orçamentária e financeira. 

 

Art.11. De forma a somar esforços na luta pela erradicação do trabalho infantil, 

será dada a preferência para estudantes com idade acima de 16 (dezesseis) anos.  

§ 1º Admitir-se-á o estágio para estudantes com idade entre 14 e 15 anos 

somente em casos excepcionalíssimos de comprovado desenvolvimento precoce do 

jovem, contanto que haja devida chancela por parte de profissional habilitado.  

 

Art. 12. Para a formalização do estágio envolvendo estudantes com idade 

inferior a 18 (dezoito) anos, o Termo de Compromisso será obrigatoriamente assinado 

também pelos pais ou responsável (is) legal (is). 

 

Art. 13. Os estudantes interessados à oportunidade de estágio deverão 

preencher Ficha de Inscrição para Seleção de Estágio, junto à Secretaria Municipal 

de Administração, Planejamento e Gestão, a qual manterá um banco de dados 

atualizado dos estudantes inscritos. 

Parágrafo único. No ato da inscrição, o estudante interessado deverá 

apresentar: 

I – Declaração do estabelecimento de ensino juntamente com histórico escolar 

ou ficha individual atualizada; 

II – Atestado de bons antecedentes ou documentos similar expedido pela 

Delegacia de Polícia ou Certidão Negativa de Crime ou de Ato Infracional expedido 

pelo Cartório Criminal; 

III – Cópia da Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade; 
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IV – Cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF;  

V – Cópia do Comprovante de residência; 

VI – Cópia de comprovante de quitação com o serviço eleitoral, no caso de ser 

maior de 18 (dezoito) anos.  

 

Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a partir 02 de janeiro de 2019. 

 

Publique-se e cumpra-se. 
 

Gabinete do Prefeito, em 16 de janeiro de 2019. 

 

 

 

ARNALDO FERREIRA ROCHA 

Prefeito Municipal 

 

 

GILDAZIO RODRIGUES DOS SANTOS 

Secretário Municipal de Administração, 

Planejamento e Gestão 
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ANEXO I  AO DECRETO Nº 007/2019 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 00_/201_ - PMRP 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO QUE 

ENTRE SI FIRMAM O MUNÍCIPIO DE RONDON DO 

PARÁ E O ESTUDANTE ABAIXO QUALIFICADO, 

CONFORME AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES QUE 

AJUSTAM. 

 

 

O MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ, por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL, 

órgão da Administração Direta do Município de Rondon do Pará, com personalidade jurídica 

de direito público, com sede a Rua Gonçalves Dias, nº 400, centro, inscrita no CNPJ sob o nº 

04.780.953/0001-70, neste ato representado por seu Prefeito Municipal ARNALDO 

FERREIRA ROCHA, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 1449621 

SSP/PA, CPF- 255.871.452-04, residente e domiciliado nesta cidade de Rondon do Pará - PA, 

pelo presente instrumento, na melhor forma de direito, com arrimo nas disposições capituladas 

na Lei Municipal nº 759, de 05 de dezembro de 2018, a Prefeitura Municipal de Rondon do 

Pará, doravante denominada CONCEDENTE, com a interveniência da (Estabelecimento de 

Ensino) representado(a) pela Diretor(a) xxxxxxxxxxxx, denominada simplesmente 

INTERVENIENTE, e o estudante (xxxx) adiante caracterizado como ESTAGIÁRIO, resolvem 

firmar o presente termo de ajuste, fundado nas cláusulas e condições a seguir estipuladas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA QUALIFICAÇÃO DAS PARTES 

 

CONCEDENTE: Município de Rondon do Pará, já qualificado no preâmbulo do presente. 

 

INTERVENIENTE:  

ESTAGIÁRIO: (Nome do estudante), nacionalidade, estado civil, estudante, portador da 

Carteira de Identidade nº _____ , CPF nº ______, nascido em______, residente e domiciliado 

à _________, neste Município de Rondon do Pará. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

O objeto do presente termo de compromisso é conceder o ESTAGIÁRIO, oportunidade 

de aprendizagem social, profissional e cultural mediante a participação em situações reais de 

vida e trabalho, realizada no órgão da CONCEDENTE mencionado na cláusula quarta. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA SUBORDINAÇÃO JURÍDICA  

Este termo de compromisso é firmado com fundamento legal na Lei Municipal nº 

759/2018, e com observância das disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 

Federal nº 8.069/90). 
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CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E HORÁRIO DO ESTÁGIO 

 

O estágio será prestado junto à xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, no horário das xx:xxh às 

xx:xxh. Nos períodos de férias escolares, poderá ser modificado o horário definido nesta 

cláusula mediante ajuste direto entre a CONCEDENTE e o ESTAGIÁRIO. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRAPRESTAÇÃO 

 

O ESTAGIÁRIO receberá da CONCEDENTE a título de bolsa, até o dia 10 do mês 

subsequente ao vencido, mediante a apresentação de recibo na tesouraria da CONCEDENTE, 

a importância líquida e certa de R$ xxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx), por mês, desde que não se 

verifique ausência ao estágio no respectivo mês. No caso de ausência do ESTAGIÁRIO a 

CONCEDENTE procederá ao desconto proporcional no pagamento da bolsa de que trata esta 

cláusula.  

 

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE DURAÇÃO  

 

O prazo de duração do estágio ora ajustado é de 01(um) ano, contado da assinatura do 

presente termo, podendo ser prorrogado mediante a assinatura de termo aditivo pelas partes. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXTINÇÃO DO ESTÁGIO 

 

Considerar-se-á extinto o estágio nos seguintes casos: 

1) unilateralmente, por qualquer das partes, mediante simples comunicação escrita; 

2) Obrigatoriamente: 

a) quando o ESTAGIÁRIO praticar ato infracional, se menor, ou crime ou contravenção penal 

se maior; 

b) quando o ESTAGIÁRIO repetir a mesma série escolar duas vezes consecutivas; 

c) quando o ESTAGIÁRIO apresentar rendimento escolar médio semestral abaixo de 60% 

(sessenta por cento); e, 

d) quando o ESTAGIÁRIO deixar de obter no mínimo 80% (oitenta por cento) de frequência 

às aulas. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

 

A CONCEDENTE propiciará nas suas instalações, equipamentos e através dos servidores 

públicos municipais as condições que possibilitem a complementação do ensino e do 

aprendizado, de acordo com a linha de formação pretendida pelo ESTAGIÁRIO. 

 

CLÁUSULA NONA – DO FORO  

As partes elegem o Foro Civil da Comarca de Rondon do Pará, Estado do Pará, para dirimir 

qualquer dúvida oriunda do presente termo de compromisso, renunciando a qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 
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E por estarem concordes em tudo quanto citado acima, as partes assinam o presente instrumento 

em três vias para que produza os regulares efeitos de direito, surtindo seus efeitos a partir xxxx. 

 

Rondon do Pará, _____/_____/_____. 

 

 

 

 

________________________ 

Prefeito Municipal 

 

_______________________ 

Interveniente 

 

_______________________ 

Estagiário 

 

 

 

Testemunhas: 

 

1ª ____________________________________ CPF: __________________   

 

2ª ____________________________________ CPF: __________________ 
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