
LEI Nº 290/97. 

 

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO E 

DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES DE 

MAGISTÉRIO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

Darci José Lima da Rosa, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado do Rio Grande do Sul. 

Faço saber, em cumprimento ao disposto no Artigo 55, inciso IV, da Lei Orgânica do Município, 

que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte  

LEI: 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder auxílio financeiro a estudantes, 

residentes no Município, regularmente matriculados em Curso de Magistério, desde que atendidas as 

normas do Conselho Estadual de Educação. 

Art. 2° - Os estudantes beneficiados, nos termos do Artigo 1° desta Lei, prestarão 22 horas 

de atividades por semana em forma de estágio, exclusivamente na Rede Municipal de Ensino, com 

uma retribuição pecuniária igual a 70% do salário dos professores municipais. 

Art. 3° - Município celebrará Termo de Compromisso com os estagiários, com 

interveniência direta da Escola, através da qual o aluno obrigar-se-á a cumprir as condições de 

estágio e as normas estabelecidas pela Municipalidade. 

Art. 4° - A duração do compromisso do estágio será de um semestre letivo, com direito a 

cinco meses de recebimento de bolsa-auxílio, prorrogável por igual período, para a integralização 

do ano letivo, podendo ser interrompido a qualquer tempo, por iniciativa da Secretaria Municipal de 

Educação ou por desistência do estagiário. 

Art. 5° - O estagiário não cria vínculo empregatício de qualquer natureza para com o 

Município, nos termos da Lei Federal n° 6.494, de 07/12/77, devendo, entretanto, estar o estagiário 

assegurado contra acidentes pessoais que possam ocorrer no local de estágio. 

Art. 6° - As despesas decorrentes desta Lei, correrão à conta do orçamento prévio. 

Art. 7° - O pagamento do auxílio será efetuado mensalmente após a assinatura de Termo de 

Compromisso do estágio. 

Art. 8° - Caso o número de estagiários residentes no Município não preencha as vagas 

existentes, as mesmas serão preenchidas com professores já habilitados, contratados nos Termos da 

Lei n° 256, de 28 de abril de 1997.  

Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 10° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Glorinha -RS, em 31 de dezembro de 1997. 
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REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.  
 

                Célia Silva Jachemet 

Sec. Mun. da Administração e Planejamento 


