
LEI Nº 1500, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2007
Autoria: Poder Legislativo

Possibilita  a  concessão  de  Incentivo  à 
Profissionalização do Estudante de Nível  Médio e  
Superior e dá outras providências.

O Prefeito  em Exercício 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  Fica possibilitada a concessão de Incentivo à Profissionalização do Estudante 
Nível Médio e Superior, que visa propiciar, dentro da estrutura organizacional da Prefeitura, 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 através de Estágio de Estudantes, 
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 n° 6.497/77.

Art. 2°  O Incentivo consiste no propicionamento às atividades de aprendizagem social, 
profissional e cultural, compatíveis com o contexto básico da profissão ao qual o curso do 
estudante se refira, com condições  de treinamento  prático e de relacionamento humano.

Art. 3º  Caberá ao Estagiário: 
I- Cumprir com todo o empenho e interesse, toda a programação estabelecida para 

seu estágio;
II- Observar  e  obedecer  às  normas  internas  de  cada  unidade  organizacional  da 

Prefeitura;
III- Elaborar  e  entregar  ao  supervisor  do  estágio,  relatório  sobre  seu  estágio,  na 

forma e no prazo e nos padrões estabelecidos.

Art. 4º  O tempo de duração de cada estágio não poderá ser superior a 1 (um ) ano.

Art. 5º  O Incentivo poderá abranger no máximo 10 (dez) para estágio de nível médio e 
10 (dez) vagas para estagio de nível superior.

Art. 6º  O Município fica possibilitado a firmar convênio com organizações públicas ou 
privadas, oneroso ou não, que atuem sob ágide da Lei Federal n° 6494/77, as quais funcionem 
como agentes integradores entre as instituições de ensino e as organizações empresariais, no 
caso a Prefeitura.

Art. 7º  O Executivo Municipal fica possibilitado a regulamentar por Decreto esta Lei, a 
qualquer tempo no que couber.

Art. 8°  As despesas decorrentes com a implantação desta Lei correrão por conta do 
Orçamento Geral vigente.

Art. 9º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Lucas do Rio Verde, 27 de dezembro de 2007.

OSVALDO MARTINELLO
Prefeito Municipal em Exercício


