
 
LEI Nº 1.018, DE 17 DE SETEMBRO DE 2003. 

 
 
 

 AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A 
FIRMAR CONVÊNIO COM A UFSM. 

 
 

 
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 Convênio com a Universidade 
Federal de Santa Maria, nos termos da minuta de convênio constante do anexo único desta 
Lei. 
 
Art. 2º. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias. 
 
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE, 17 de setembro de 
2003. 
 
 
 

SAULO JOÃO GARLET 
Prefeito Municipal 

 
 

 
 

Registre-se e publique-se 
 
 
 

Profº ARARÉ DA SILVA BRUM 
Secretário Geral do Município 

 
 



ANEXO ÚNICO 
 
 

MINUTA DE CONVÊNIO 
 
 

Convênio que entre si celebram o Município de 
Pinhal Grande e a Universidade Federal de 
Santa Maria com vistas à realização de estágios 
na forma da Lei nº 6.494/77, regulamentada no 
Decreto nº 87.497/82, modificada pela Lei nº 
8.859/94. 

 
 

O MUNICÍPIO DE PINHAL GRANDE, Estado do Rio Grande do Sul, pessoa jurídica de 
direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 94.444.346/0001-22, com sede na Av. 
Integração, 2691, representado neste ato pelo seu Prefeito Municipal, SAULO JOÃO 
GARLET, de ora em diante denominado MUNICÍPIO , e a Universidade Federal de 
Santa Maria, estabelecida na Faixa de Camobi, KM 09, Campus Universitário, na cidade 
de Santa Maria/RS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 95.591.764/0001-05, de ora em diante 
denominada UFSM, neste ato representada pelo seu Magnífico Reitor, pelo presente 
instrumento firma o Convênio para realização de estágios de estudantes, nos termos da Lei 
nº 6.494/77, regulamentada pelo Decreto nº 87.497/82, modificada pela Lei nº 8.859/94, 
conforme cláusulas e condições a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA. 
O MUNICIPIO concederá estágio profissional a alunos regularmente matriculados na 
UFSM e que venham freqüentando, efetivamente cursos ligados a área da saúde. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. 
O estágio deve propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem a serem 
planejados, acompanhados e avaliados em conformidade co os currículos, programas e 
calendários escolares, a fim de se constituírem em instrumentos de integração, em termos de 
treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico, e de relacionamento 
humano. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA. 
Compete à UFSM: 
I – estabelecer normas para cumprimento do estágio; 
II – indicar o estagiário para a atuação técnica em serviços e programas adequados;  
III – supervisionar o estágio de alunos; 
IV – estabelecer critérios para o credenciamento de supervisores; 
V – analisar e discutir o plano de trabalho desenvolvido pelo estagiário no local de estágio, 
visando a realização teoria-prática; 
VI – encaminhar o estagiário, mediante carta de apresentação, sem a qual o mesmo não 
poderá iniciar o estágio; e 
VII – manter o MUNICIPIO informado sobre cursos e seminários ou outras atividades 
extracurriculares oferecidas pela UFSM ou sobre eventos em que esta participe como 



convidada, quando ligados à área de atuação do estagiário. 
 
CLÁUSULA QUARTA. 
Compete ao MUNICIPIO: 
I – propiciar, ao estagiário, condições adequadas à execução do estágio; 
II – garantir ao estagiário o cumprimento das exigências escolares; 
III – proporcionar, ao estagiário, experiências válidas para elaboração do trabalho final de 
conclusão de curso; 
IV – aceitar o credenciamento dos supervisores de acordo com o item IV da Cláusula 
Terceira; 
V – garantir aos supervisores credenciados pela UFSM a realização de supervisão, se 
necessária; e 
VI – comunicar oficialmente todo o tipo de informações sobre o desenvolvimento do 
estágio e da atividade do estágio, que venham a ser solicitada pela UFSM, ou que a entidade 
entenda necessário. 
 
CLÁUSULA QUINTA. 
A realização do estágio profissional, por parte do estudante, não acarretará vínculo 
empregatício de qualquer natureza. 
 
CLÁUSULA SEXTA. 
Fica a critério exclusivo do MUNICIPIO o estabelecimento de uma bolsa ou outra forma de 
contra-prestação ao estagiário, para que o mesmo possa fazer as despesas normais com a 
realização do estágio, cujo pagamento lhe será feito diretamente. 
 
Parágrafo único. O benefício de que trata esta cláusula não poderá ser superior a 4,09 
(quatro inteiro e nove centésimos) VRMs (Valores de Referência Municipal). 
 
CLÁUSULA SÉTIMA. 
A importância referente à bolsa, por não ter natureza salarial, uma vez que a realização do 
estágio não acarretará vínculo empregatício, não se enquadra no regime do FGTS e não 
sofrerá qualquer desconto, inclusive previdenciário, exceção feita à retenção do imposto de 
renda na fonte. 
 
CLÁUSULA OITAVA. 
A UFSM comprometer-se-á a fazer, em favor de cada estagiário, durante o período de 
realização de estágio, um seguro de acidentes pessoais, nos termos do art. 4º da Lei nº 
6.494/77. 
 
CLÁUSULA NONA. 
Será firmado, com interveniência obrigatória da UFSM, um termo de compromisso que terá 
por fim básico, relativamente a cada estagiário, particular a relação jurídica especial 
existente entre o estudante e o MUNICIPIO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. 
O tempo de duração do estágio ficará a critério do MUNICIPIO, podendo tanto o estudante 
como a UFSM, de comum acordo, desistir do mesmo. 
 



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. 
O presente convênio vigorará pelo prazo de cinco anos, a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser rescindido, de comum acordo entre os partícipes. A rescisão, nesse caso, 
operará trinta dias após estipulada, em documento escrito, resguardados os estágios em 
andamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. 
Fica eleito o Foro da Justiça Federal de Santa Maria/RS, com renúncia de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias que possam 
originar-se deste convênio. 
 
E, por estarem de acordo com as condições ora estipuladas, firmam o presente convênio em 
cinco vias de igual teor, na presença de duas testemunhas. 
 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE,  
 
 
 

 
SAULO JOÃO GARLET 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 

REITOR 
 
 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 
___________________________________ 
 
 
___________________________________ 
 

 


