
LEI Nº 1.121, DE 16 DE JANEIRO DE 2009.

ALTERA DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 362/1999,  QUE 
AUTORIZA CONVÊNIO COM O CIEE -  CENTRO DE 
INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA,  E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

Dorival  Dirceu  Medinger,  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. O Art. 2º da Lei nº 362/1999 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  2º. Para  o  atendimento  das  necessidades  de  estagiários  junto  às 
Secretarias  e  Departamentos  da  Prefeitura  Municipal,  ficam  criadas  30  (trinta) 
vagas para estagiários.”

Art. 2º. O Art. 3º da Lei nº 362/1999 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  3º. O  valor  da  bolsa-auxílio,  conforme  prevê  a  Lei  Federal  nº 
11.788/2008,  fica fixado da seguinte forma:

I – para estudantes de ensino médio e/ou profissionalizante será concedida 
uma  bolsa-auxílio  mensal,  no  valor  equivalente  a  R$  3,10  (três  reais  e  dez 
centavos) por hora de estágio desenvolvida junto aos setores municipais, conforme 
previstos no termo de compromisso;

II  –  para  estudantes  matriculados  em Faculdade/Universidade  (3º  grau)  e 
cursando até o 4º semestre será concedida uma bolsa-auxílio mensal,  no valor 
equivalente a R$ 4,48 (quatro reais e quarenta e oito centavos) por hora de estágio 
desenvolvida  junto  aos  setores  municipais,  conforme  previstos  no  termo  de 
compromisso;

III  –  para  estudantes  matriculados em Faculdade/Universidade (3º  grau)  e 
cursando do 5º semestre em diante será concedida uma bolsa-auxílio mensal, no 
valor equivalente a R$ 5,55 (cinco reais e cinqüenta e cinco centavos) por hora de 
estágio desenvolvida junto aos setores municipais, conforme previstos no termo de 
compromisso.”

Art. 3º. Ao estudante será concedido auxílio-transporte, nos mesmos critérios 
aplicáveis aos servidores municipais, bem como fica assegurado, quanto o estágio 
tiver duração igual ou superior a 12 (doze) meses, o recesso remunerado de 30 
(trinta) dias.

Parágrafo único. O estágio que tiver duração inferior a 12 (doze) meses, o 
recesso será concedido de maneira proporcional ao estagiário.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art.  5º. Revogam-se  as  disposições  em  contrário,  especialmente  as  Leis 
Municipais nº 838, de 29 de dezembro de 2005 e  nº 1044, de 18 de março de 
2008.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA – RS,  16 de janeiro de 2009.

Dorival Dirceu Medinger
Prefeito Municipal

Luciana Soares Raupp
Sec. Mun. de Administração e Planejamento

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

               Luciana Soares Raupp
Sec. Mun. de Administração e Planejamento
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