
  

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU PARANÁ 

 

D E C R E T O   Nº  061/19 
 
 
REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 1.233, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2006, QUE CRIA O 
PROGRAMA DE INCENTIVO À PROFISSIONALIZAÇÃO DO ESTUDANTE – PIPE PARA 
ALUNOS DE CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DO 
ENSINO MÉDIO, INCLUSIVE NAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E DE 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 

O Prefeito do Município de Porecatu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e 
de acordo com o artigo 14 da Lei 1233/06, 
  
 

D  E  C  R  E  T  A: 
 
 

Art. 1º - Fica regulamentada a Lei Municipal nº 1.233, de 08 de novembro de 2006. 
 
Art. 2º - Considera-se estágio curricular, para os efeitos deste Decreto, as atividades de 
aprendizagem social, profissional e cultural, proporcionadas ao estudante pela 
participação em situações reais de vida e trabalho de seu meio, sob responsabilidade e 
coordenação da instituição de ensino. 
 
Art. 3º - Toda atividade de estágio prevista e desenvolvida será considerada curricular, 
devendo ser assumida pela instituição de ensino como ato educativo. 
 
Art. 4º - Podem realizar estágio curricular alunos regularmente matriculados na 
Educação Superior, na Educação Profissional e de Ensino Médio, da Educação Especial 
e nos anos finais do Ensino Fundamental na modalidade profissional da Educação de 
Jovens e Adultos (Artigo 3º da Lei 11.788). 
 
§ Único - Somente poderão realizar estágio curricular os alunos que, na data do início 
do estágio, tiverem 16 (dezesseis) anos completos. 
 
Art. 5º - A bolsa de estágio prevista no art. 8º da Lei Municipal nº 1.233/06 deverá ser 
concedida aos estagiários respeitando-se os seguintes valores: 
 
I – Estudantes de Nível Superior: R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais) para uma 
carga de até 06 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais;  
II – Estudantes da Educação Profissional: R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais) 
para uma carga de até 06 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais; 
III – Estudantes de Nível Médio: R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais) para uma 
carga de 06 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais. 
  
Art. 6º - O estágio curricular realizado nos moldes da presente regulamentação não 
acarreta vínculo empregatício de qualquer natureza. 
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Art. 7º - Ao setor competente da Prefeitura Municipal compete promover a contratação 
de estagiário, realizando o respectivo Processo Seletivo Simplificado para o 
preenchimento das vagas existentes, mediante autorização prévia por decreto do chefe 
do Poder Executivo. 
 
Art. 8º - Fica estabelecido, conforme artigo 7º da Lei 1233/06, que a Prefeitura 
Municipal contratará o agente de integração através do devido procedimento 
licitatório, com as atribuições previstas na cláusula segunda do Termo de Acordo 
firmado em 18 de julho de 2006 entre as partes, inclusive com expedição da lista 
classificatória mencionada no § 3º do artigo 3º da Lei 1233/06. 
 
Art. 9º - O critério de avaliação descrito no § 2º do artigo 3º da Lei 1233/06 será 
composto pela média simples de notas mais os pontos obtidos do quesito freqüência 
conforme tabela abaixo: 
 

% FREQUÊNCIA PONTUAÇÃO 
91 – 100 3,0 
81 – 90 2,0 
71 – 80 1,0 

 
§ 1º - A freqüência que estiver em unidades será obrigatoriamente convertida em 
porcentagem para a utilização da referida tabela. 
 
§ 2º - Caso haja empate, adota-se como critério para o desempate, o mais idoso e, 
persistindo, o que tiver maior número de filhos. 
 
Art. 10 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições contrárias, em especial o Decreto nº 035/09. 
 
 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORECATU, ESTADO DO PARANÁ, aos 
sete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove (07.05.2019). 
 
 
 

Fábio Luiz Andrade 
Prefeito 


