
ÁGUA CLARA· MS 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA 
Gabinete do Prefeito 

LEI Nº . 937/2014 

"Institui o Programa de Bolsas de Estágio 
para Estudantes no Âmbito da 
Administração Municipal e Autoriza 
firmar Convênio com o IEL - Instituto 
Euvaldo Lodi, e dá outras providências". 

O Prefeito Municipal de Água Clara - Estado de Mato Grosso do Sul, 
Excelentíssimo Senhor Silas José da Silva, Faz Saber que a Câmara Municipal 
Aprovou e ele Sancionou a seguinte Lei: 

Art. 1 ° - Fica instituído o programa de Bolsa de Estágio para estudantes 
universitários, no âmbito da Administração Municipal de Água Clara, visando a 
complementação do ensino e da aprendizagem e a experiência prática na respectiva 
área de formação. 

Parágrafo Único - O estágio de que trata esta Lei não cria vínculo 
empregatício de qualquer natureza. 

Art. 2° - Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo a firmar convênio 
com o IEL - INSTITUTO EUV ALDO LODI DE MATO GROSSO DO SUL, inscrito 
no CNPJ sob n. 15.411.218/0001-06, com sede na Avenida Afonso Pena, n. 1206, 
Centro, na cidade de Campo Grande/MS, visando o repasse da importância de R$ 
600,00 (seiscentos reais) mensais para cada estagiário, com total máximo de 75 
(setenta e cinco) alunos e, respectivamente, o repasse de R$ 60,00 (sessenta reais) 
mensais ao IEL à título de contribuição, já incluso neste valor o seguro de vida dos 
estagiários 

§ 1 º - O convênio a ser celebrado entre o Município de Água Clara e o
IEL - INSTITUTO EUV ALDO LODI DE MATO GROSSO DO SUL objetiva a 
realização do projeto de estágio supervisionado para estudantes no âmbito da 
Administração Municipal, de modo que o estágio seja uma atividade de 
aprendizagem profissional, social e cultural, proporcionada ao estudante, pela 
participação em situações reais de trabalho, e assim desenvolvendo atividades 
relacionadas à sua área de formação. 

§ 2° - A vigência será de 07 (sete) meses, podendo ser prorrogado pelo
mesmo período. 
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