
LEI Nº 970, DE 25 DE MARÇO DE 2003. 
 
 
 

 AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A 
FIRMAR TERMO DE ACORDO COM A 
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS – FDRH. 

 
 
 
 
SAULO JOÃO GARLET, Prefeito Municipal de Pinhal Grande, Estado do Rio Grande do 
Sul. 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei: 
 
 
Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar Termo de Acordo com a Fundação 
para o Desenvolvimento de Recursos Humanos – FDRH, nos termos da minuta constante no 
Anexo I desta Lei. 
 
Art. 2º. O Termo de Acordo tem por objetivo proporcionar aos estudantes de nível médio, 
pós-médio, ensino especial e ensino superior, oportunidade para o exercício e 
aperfeiçoamento de seus conhecimentos, através de estágios. 
 
Parágrafo único. O Termo de Acordo, nos termos do caput do artigo, somente contempla 
estudantes cuja progênie seja de Pinhal Grande/RS. 
 
Art. 3º. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias. 
 
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE, 25 de março de 2003. 
 
 
 

SAULO JOÃO GARLET 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registre-se e publique-se 
 
 
 

Profº ARARÉ DA SILVA BRUM 
Secretário Geral do Município 

 



ANEXO I 
 
Termo de Acordo que celebram a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINHAL GRANDE e a FUNDAÇÃO 
PARA O DESENVOLVIMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS para concessão 
de bolsas de aprendizagem (Estágio de 
Complementação Educacional). 

 
 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE , doravante denominada 
simplesmente PREFEITURA,  com sede na Avenida Integração, 2691 - RS, CEP 98150-
000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, sob o nº 94.444.349/0001-
22, neste ato representada por seu Prefeito, Sr. SAULO JOÃO GARLET, e a FUNDAÇÃO 
PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS , doravante denominada 
simplesmente FDRH, representada por seu Diretor - Presidente Sr. EDSON MEURER 
BRUM , firmam o presente instrumento para concessão de Bolsas de Aprendizagem, em 
conformidade com a Lei nº 6494, de 7 de dezembro de 1977, Decreto  Federal nº 87.497 de 
18 de agosto de 1982, Lei Federal nº 8.859 de 23 de março de 1994 e legislação 
superveniente. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: 
 
O presente ACORDO tem por objetivo proporcionar aos estudantes de nível médio, pós-
médio, ensino especial e ensino superior oportunidade para o exercício e aperfeiçoamento 
de seus conhecimentos, através de Estágios, entendido este como uma estratégia de 
profissionalização que integra o processo de ensino–aprendizagem, devendo ser o referido 
estágio de interesse curricular e pedagogicamente proveitoso. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: 
 
À PREFEITURA  caberá: 
 
a) Informar à FDRH a existência de vagas disponíveis para estágio, bastando para isto a 
remessa de requisição, constando a qualificação necessária e o perfil dos candidatos 
pretendidos; 

b) Aprovar ou não, de acordo com seus próprios critérios, os estagiários encaminhados 
através de respostas por escrito à FDRH; 

c) Organizar, supervisionar e coordenar os programas internos de estágio e indicar o 
orientador responsável pelos estudantes, estabelecendo, de comum acordo, os horários a 
serem cumpridos durante o estágio; 



d) Verificar e acompanhar a assiduidade do estudante ao estágio, controlando o 
cumprimento dos horários através de registro de freqüência; 

e) Avaliar o aproveitamento do estagiário, remetendo, de seis em seis meses de estágio, 
parecer por escrito à FDRH; 

f) Garantir que o estudante desempenhe atividades de estágio compatíveis com seu 
curso de formação; 

g) A PREFEITURA poderá cancelar qualquer bolsa de aprendizagem, bastando para tanto, 
comunicação por escrito ao ESTAGIÁRIO  e à FDRH; 

 
CLÁUSULA TERCEIRA: 
 
À FDRH caberá: 
 
a) Selecionar de seu cadastro de candidatos a estágio, estudantes que serão encaminhados à 
PREFEITURA , de forma a atender em número e requisitos às ofertas de estágio, 
considerando os aspectos vocacionais, o ajustamento e a capacitação de cada um; 

b) Encaminhar, para cada vaga existente na PREFEITURA , pelo menos 02 (dois) 
candidatos pré-selecionados, para atender às ofertas de estágio; 

c) Programar o acompanhamento dos estagiários na PREFEITURA , com vistas à avaliação 
de desempenho; 

d) Proporcionar assistência técnica e administrativa à PREFEITURA , tendo em vista o 
correto cumprimento do presente Acordo; 

e) Substituir estagiários mediante solicitação por escrito da PREFEITURA  à qualquer 
época; 

f) Preparar toda a documentação legal referente ao estágio, bem como efetivar o respectivo 
SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS em favor dos estudantes que realizarem 
estágio. 

g) efetuar o pagamento da bolsa-auxílio aos estagiários; 

h) emitir e entregar aos estudantes, quando solicitado, os respectivos Atestados de 
Realização de Estágios. 

 

CLÁUSULA QUARTA 
 
Os estagiários que desenvolverem atividades na PREFEITURA  serão classificados em 
categorias de acordo com a escolaridade e serão remunerados consoantes valores fixados 
pela PREFEITURA  devendo a Planilha dos Valores fazer parte integrante do presente 
Termo de Acordo como se nele estivesse transcrito. 
 



CLÁUSULA QUINTA 
 
A PREFEITURA  transferirá mensalmente para a FDRH o “quantum” necessário para 
cobrir o custo do pagamento das Bolsas–auxílio aos estagiários, acrescidos do custo de 10% 
(dez por cento) sobre o total das bolsas para cobertura dos gastos operacionais da FDRH. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO  – Os pagamentos mensais dos estagiários serão efetuados pela 
FDRH mediante o recebimento dos valores faturados em nome da PREFEITURA . 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A PREFEITURA , quando da transferência dos valores 
mencionados no “Caput” deste artigo encaminhará à FDRH o relatório dos valores devidos 
referentes à bolsa - auxílio e demais vantagens se houver. 

 
CLÁUSULA SEXTA 
 
Este acordo tem a vigência de uma ano, a contar da data da sua assinatura, considerando-se 
automaticamente prorrogado por períodos sucessivos de 01 (um) ano, até o máximo de 05 
(cinco), se nenhuma das partes o denunciar, por escrito à outra, até 60 (sessenta) dias antes 
de cada período.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA 
 
Fica eleito o foro da Comarca de Júlio de Castilhos/RS para todos efeitos legais, 
independente de qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser. 
 
E, por estarem assim acordados, lavrou-se o presente acordo em 05 (cinco) vias de igual teor 
que, depois de lido e considerado conforme, segue assinado pelas partes e testemunhas. 
 
 
 
 

Pinhal Grande,  
 
 

SAULO JOÃO GARLET 
Prefeito Municipal 

 
 

EDSON MEURER BRUM 
Diretor - Presidente da FDRH 

 
Testemunhas: 
 
 
Nome:       Nome: 

CPF nº:      CPF nº: 


