
LEI Nº 1701, DE 18 DE MARÇO DE 2009 
 
Autoria: Poder Executivo 
 

Autoriza a contratação de estudantes de nível 
médio e superior na condição de estagiário e dá 
outras providências. 

 

O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, faço saber 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Autoriza o Município de Lucas do Rio Verde a contratar estudantes de nível 
médio e superior na condição de estagiário, propiciando-lhes a inclusão produtiva, dentro da 
estrutura organizacional dos Poderes do Município, bem como a realização de atividades para 
promoção do desenvolvimento de tarefas elementares, a familiarização com situações 
particulares, o desenvolvimento de habilidades analíticas e sintéticas, de conformidade com o 
respectivo nível escolar, de interesse curricular ou não, entendido o estágio como uma 
estratégia de profissionalização que complemente o processo de ensino-aprendizagem, nos 
termos da Lei Federal Nº. 11.788/2008. 
 

Art. 2º O valor atribuído a bolsa auxílio, será dará da seguinte forma: 
I-  Estudante de nível médio com carga horária de 20 horas semanais (4 horas 

diárias), o valor de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) mensais; 
II-  Estudante de nível médio com carga horária de 25 horas semanais (5 horas 

diárias), o valor de R$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais) mensais; 
III-  Estudante de nível superior com carga horária de 20 horas semanais (4 horas 

diárias), o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais; 
IV-  Estudante de nível superior com carga horária de 25 horas semanais (5 horas 

diárias), o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais. 
 

Art. 3º A coordenação, as condições, o número de vagas, a duração e a fiscalização do 
contrato de estágio será regida pelas condições estabelecidas na Lei Federal Nº. 11.788/2008. 
 

Art. 4º Para a contratação o Poder Público poderá firmar convênios com agentes de 
integração, nos termos da Lei Federal Nº. 11.788/2008. 
 

Parágrafo único O poder Público regulamentará no âmbito de sua administração, o 
estágio como inclusão produtiva. 
 

Art. 5º As despesas decorrentes com a implantação desta Lei correrão por conta do 
Orçamento Geral vigente. 
 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal Nº. 1500, 
de 27 de dezembro de 2007. 

 

Lucas do Rio Verde, 18 de março de 2009. 
 
 

MARINO JOSE FRANZ 
Prefeito Municipal 


