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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA 
Estado de Minas Gerais 

 

LEI Nº. 1206/2018 

De 22 de maio de 2018 

 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REPASSAR RECURSOS FINANCEIROS AO SINDICATO RURAL 

DE PATROCÍNIO PARA OS FINS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 

O povo do Município de Cruzeiro da Fortaleza - MG, por seus representantes, aprovou e eu em seu nome, 

sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a repassar ao Sindicato Rural de Patrocínio, o valor de R$ 

165.000,00 (cento e sessenta  e cinco mil reais), destinado a cobrir despesas com a realização da 33ª 

Festa Regional do Queijo, que ocorrerá entre os dias 26 a 29 de julho de 2018. 

§ 1° - O recurso a ser repassado deverá ser utilizado para custear todas as despesas com a realização da 

festa, dentre eles, contratação de artistas para shows, aluguel de palco, som e iluminação, organização e 

realização de rodeios, eleição e coroação da Rainha Regional do Queijo 2018, prestação de serviços de 

segurança, e de limpeza. 

§ 2° - O valor auferido com aluguel dos espaços para instalação de barracas e parque de diversão, 

implantação de boate e de bilheterias será do sindicato. 

§ 3º - Haverá cobrança de ingresso para acesso ao interior do Parque de Exposições nos dia 27  e 28 de 

julho de 2018. 

§ 3° - Os recursos auferidos com a instalação de painéis de propaganda serão da Prefeitura Municipal. 
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Art. 2° - O repasse do recurso será formalizado através de convênio a ser assinado entre as partes, sendo 

as atividades executadas conforme as clausulas constantes do termo, constante do anexo, que é parte 

integrante desta Lei.  

 

Art. 3º - O repasse dar-se-á em três parcelas sendo duas de R$ 50.000,00, uma até o dia 30/05/2018, a 

segunda até 30/06/2018 e a terceira no valor de R$ 65.000,00 até o dia 23/07/2018, devendo o sindicato 

rural prestar contas do valor repassado no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da efetiva 

transferência de valor. 

Parágrafo único – Na prestação de contas deverá constar os seguintes documentos: 

a) Relatório de Atividades, mencionando as ações e serviços desenvolvidos no período e os 

respectivos custos financeiros; 

b) Apresentação de notas fiscais que comprove toda e qualquer despesa com as devidas deduções 

tributárias previsto em lei; 

c) Apresentação dos extratos bancários que comprove a entrada dos recursos na conta do 

Convenente e ainda, toda e qualquer movimentação pertinente as realizações de despesas do 

recurso transferido pela Concedente; 

d) Fotos que comprovem a realização do evento.  

 

Art. 4.º - A prestação de contas apresentada pelo Sindicato deverá ser analisada e aprovada pelo setor 

competente da Prefeitura Municipal, e caso seja identificado realização de despesa de forma indevida, 

deverão os respectivos valores serem devolvidos aos cofres públicos com a atualização monetária da 

respectiva base de cálculo, pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) e ficará ainda proibido 

de realizar novos Termos com este Município Cedente enquanto perdurar a irregularidade. 
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 Art. 5.º - As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta do orçamento vigente. 

 

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Cruzeiro da Fortaleza, 22 de maio de 2018. 

 

 

 

 

 

AGNALDO FERREIRA DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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LEI Nº 1207/2018 

De 22 de maio de 2018 

 

 

  

INSTITUI GALERIA DE FOTOS DOS EX-PREFEITOS DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DA FORTALEZA 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 

 

O povo do Município de Cruzeiro da Fortaleza - MG, por seus representantes, aprovou e eu em seu nome, 

sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica instituída Galeria de Fotos de Ex-Prefeitos do Município de Cruzeiro da Fortaleza, a ser 

implantada no saguão principal da sede a Prefeitura Municipal, a ser denominada de Galeria de Fotos José 

Ferreira da Silva.   

Art. 2º - No início de cada mandato deverá ser providenciada a foto oficial do Prefeito recém-empossado, e 

ao término do mandato, a respectiva fotografia deverá ser anexada à galeria. 

  

Art. 3º - Para implantação do disposto nesta Lei, deverá ser providenciada pesquisa histórica com 

levantamento dos nomes e períodos exercidos pelos Ex-Prefeitos do Município. 

  

Art. 4º - Na foto emoldurada deverá constar a data de início e de término do mandato de cada Ex-Prefeito. 
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Art. 5º  - Somente comporão a referida Galeria, os Vice-Prefeitos que assumiram o cargo do titular em 

caráter definitivo e não em substituições momentâneas, tais como, os períodos de viagens, férias, licenças, 

entre outras, do titular. 

  

Art. 6º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão à conta do orçamento vigente. 

 

Art. 7º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Cruzeiro da Fortaleza, 22 de maio de 2018. 

 

 

 

AGNALDO FERREIRA DA SILVA 

 Prefeito Municipal 

 

 

 

 



 

 

 
 

DIÁRIO OFICIAL 
ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DA FORTALEZA/ MG 

 

Segunda-feira, 18 de Junho de 2018                   Edição nº 053 Ticket: 053                 http://www.cruzeirodafortaleza.mg.gov.br/ 

 

 

Diário Oficial 
http://www.cruzeirodafortaleza.mg.gov.br/ ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE 

CRUZEIRO DA FORTALEZA / MG 
 

 

 

 

 

LEI N° 1208/2018 

De 22 de maio de 2018 

 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE GUIMARÂNIA 

VISANDO COOPERAÇÃO MUTUA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 

O povo do Município de Cruzeiro da Fortaleza, por seus representantes aprovou, e o Prefeito Municipal, em 

seu nome,  sanciona a  seguinte Lei: 

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio de cooperação com o Município de 

Guimarânia com o objetivo de viabilizar a conservação e manutenção de estradas vicinais utilizadas para 

escoamento de produtos agrícolas e transporte escolar, conforme termo de convênio em anexo, que é 

parte integrante desta Lei. 

Art. 2º. As despesas decorrentes da presente lei ocorrerão por conta de dotação específica no orçamento 

vigente. 

Art. 3º. O convênio que trata esta lei vigorará até 31 de dezembro de 2020, podendo ser prorrogado caso 

haja interesse entre as partes. 

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Cruzeiro da Fortaleza, 22 de maio de 2018. 

 

AGNALDO FERREIRA DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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ANEXO 

CONVÊNIO N.º ____/2018 

 

TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

CRUZEIRO DA FORTALEZA E O MUNICÍPIO DE GUIMARÂNEA 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES CONVENENTES 

 

1. MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DA FORTALEZA, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta 

cidade na Praça do Santuário nº 1.373 - Centro, inscrita no CNPJ.ME sob o nº 18.468.041/0001-72, 

representado pelo Prefeito Municipal, AGNALDO FERREIRA DA SILVA, agente político, residente e 

domiciliado na cidade de Cruzeiro da Fortaleza - MG. 

 

2. MUNICÍPIO DE GUIMARÂNEA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua _________, 

inscrita no CNPJ.ME sob o nº ____________, representada pelo Prefeito Municipal, ____________, agente 

político, ________ residente e domiciliada na cidade de _____.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA: FUNDAMENTO 

 

Fundamenta-se o presente termo de cooperação no art. 116, da Lei n.º 8.666/93, considerando-se que os 

Municípios são vizinhos, parceiros e vivem problemas semelhantes no atendimento à prestação de serviços 

públicos. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO 

 

O presente convênio tem por objeto a ampla parceria entre as convenentes para possibilitar a manutenção, 

operacionalização, conservação e conserto de estradas vicinais e logradouros públicos, localizadas nos dois 

Municípios e a realização de serviços de terraplenagem, bolsões e curvas de nível para escoamento de 

água, nas fazendas circunvizinhas das estradas vicinais, bem como a colocação, consertos e manutenção 

de mata-burros. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA 

 

O presente convênio, com vigência a partir da data de sua assinatura, vigorará até 31 de dezembro de 

2020, podendo ser prorrogado através de aditamento entre as partes convenentes. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS 

 

4.1. Para atender as despesas decorrentes deste instrumento serão utilizados os recursos orçamentários 

oriundos a seguinte rubrica orçamentária: ______________________ 

4.2. Nos orçamentos dos anos subsequentes devem ser consignados recursos para a consecução das 

despesas previstas neste convênio. 
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CLÁUSULA QUINTA: DAS RESPONSABILIDADES 

 

5.1. São de responsabilidade do Município de Cruzeiro da Fortaleza: 

a) encaminhar o maquinário, pessoal habilitado e demais equipamentos necessários ao local de realização 

do serviço; 

b) arcar com as despesas de pessoal e combustível dos maquinários de sua propriedade. 

 

5.2. São de responsabilidade do Município de Guimarânea: 

 

a) arcar com as despesas de cascalho, quando necessário para manutenção e conserto das estradas 

vicinais, ficando sob a sua responsabilidade e expensas o transporte do referido cascalho até o local de sua 

utilização; 

b) disponibilizar maquinário e pessoal, quando solicitado para a realização dos serviços. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DA ALTERAÇÃO  

 

O presente convênio poderá, a qualquer tempo, ser alterado de comum acordo entre as partes 

convenentes, mediante aditamento. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO  
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O presente convênio poderá ser rescindido, pelas partes a qualquer momento, bastando comunicação 

escrita, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO 

As partes convenentes elegem o foro da Comarca de Patrocínio - MG, para dirimir quaisquer dúvidas e 

omissões oriundas do presente convênio. 

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente convênio em 03 (três) vias, na presença 

de 02 (duas) testemunhas, que a tudo presenciaram. 

 

Cruzeiro da Fortaleza,    

 

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DA FORTALEZA 

Prefeito Municipal 

 

 

MUNICÍPIO DE GUIMARÂNEA 

Prefeito Municipal 
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Testemunhas: 

 

_____________________________ 

Nome: 

CPF: 

Endereço: 

 

______________________________ 

Nome: 

CPF: 

          Endereço: 
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LEI Nº 1209/2018 

De 22 de maio de 2018 

 

AUTORIZA A FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DA FORTALEZA PARA A FILIAÇÃO 

A AMAPAR – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO PARANAÍBA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

 

O povo do Município de Cruzeiro da Fortaleza - MG, por seus representantes, aprovou e eu em seu nome, 

sanciono a seguinte Lei Complementar: 

 

Art. 1º  Fica autorizada a filiação do Município de Cruzeiro da Fortaleza perante a AMAPAR – 

Associação dos Municípios do Alto Paranaíba – CNPJ sob nº 21.241.807/0001-96. 

 

Art. 2º  Fica o Município de Cruzeiro da Fortaleza autorizado a efetuar o pagamento da anuidade 

do exercício de 2018, no valor de R$  24.240.000(vinte e quatro mil duzentos e quarenta reais). 

 

Art. 3º  O Município de Cruzeiro da Fortaleza, na qualidade de associado da AMAPAR, fica 

autorizado a efetuar o pagamento das contribuições referentes às anuidades subsequentes. 

 

Art. 4º  Para atender às despesas desta Lei, nos termos do artigo 43, da Lei federal nº 4.320, de 

17 de março de 1964 e suas alterações, serão utilizados recursos previstos  no orçamento vigente. 
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Art. 5º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Cruzeiro da Fortaleza, 22 de maio de 2018. 

 

 

AGNALDO FERREIRA DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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LEI Nº 1210/2018 

De 22 de maio de 2018 

 

AUTORIZA A FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DA FORTALEZA PARA A FILIAÇÃO 

A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS CNM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

O povo do Município de Cruzeiro da Fortaleza - MG, por seus representantes, aprovou e eu em seu nome, 

sanciono a seguinte Lei Complementar: 

 

Art. 1º  Fica autorizada a filiação do Município de Cruzeiro da Fortaleza perante a Confederação 

Nacional dos Municípios – CNM,  inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob nº 

00.703.157/0001-83. 

  

Art. 2º  Fica o Município de Cruzeiro da Fortaleza autorizado a efetuar o pagamento da anuidade 

do exercício de 2018, no valor de R$ 7.440,00 (sete mil quatrocentos e quarenta reais). 

 

Art. 3º  O Município de Cruzeiro da Fortaleza, na qualidade de associado da CNM, fica autorizado 

a efetuar o pagamento das contribuições referentes às anuidades subsequentes. 

 

Art. 4º  Para atender às despesas desta Lei, nos termos do artigo 43, da Lei federal nº 4.320, de 

17 de março de 1964 e suas alterações, serão utilizados recursos previstos no orçamento vigente. 
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Art. 5º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Cruzeiro da Fortaleza, 22 de maio de 2018. 

 

 

AGNALDO FERREIRA DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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LEI Nº 1211/2018 

De 22 de maio de 2018 

 

AUTORIZA APOIO PÚBLICO AO CIRCO ITINERANTE INSTALADO NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO 

DA FORTALEZA 

 

O povo do Município de Cruzeiro da Fortaleza - MG, por seus representantes, aprovou e eu em seu nome, 

sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder apoio à família circense e aos profissionais, 

participantes e demais integrantes do circo, quando instalado no Município. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, entende-se, por circo, a pessoa física ou jurídica de caráter 

permanente com funcionamento itinerante, que tenha por finalidade a promoção de shows ou espetáculos 

de linguagem circense. 

 

Art. 2º - Não será exigido comprovante de endereço para o acesso dos circenses aos serviços públicos 

municipais. 

 

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a: 

I - Conceder isenção das taxas para emissão do alvará de localização e funcionamento de circo itinerante; 

II - Disponibilizar espaços dotados de infraestrutura de água e luz para circulação programada dos circos 

no Município. 
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Art. 4º - A Secretaria Municipal de Educação assegurará matrícula dos estudantes vinculados aos circos 

itinerantes, nas escolas públicas mais próximas ao local onde os circos estiverem instalados e que 

disponham do serviço de ensino correspondente ao ano escolar do aluno. 

 

Art. 5º - Em caso de calamidade pública que atinja o circense, fica o Município autorizado a prestar 

assistência social, educacional e na área da saúde aos integrantes do circo. 

 

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Cruzeiro da Fortaleza, 22 de maio de 2018. 

 

 

Agnaldo Ferreira da Silva 

Prefeito Municipal 
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LEI N° 1212/2018 

De 22 de  maio de 2018 

 

DISPÕE SOBRE O ESTÁGIO OBRIGATÓRIO E NÃO REMUNERADO PARA ESTUDANTES EM ÓRGÃOS DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DA FORTALEZA NOS 

TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008 

O povo do Município de Cruzeiro da Fortaleza - MG, por seus representantes, 

aprovou e eu em seu nome, sanciono a seguinte Lei Complementar: 

 

Capítulo I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1° - Esta Lei dispõe sobre o estágio obrigatório e não remunerado para estudantes em órgãos da 

administração pública direta e indireta do Município de Cruzeiro da Fortaleza, nos termos da Lei Federal nº 

11.788, de 25 de setembro de 2008. 

 

Art. 2° - É facultado aos órgãos da administração pública direta e indireta do Município de Cruzeiro da 

Fortaleza conceder estágio a aluno matriculado em curso regular de ensino mantido pelo Poder Público ou pela 

iniciativa privada, com funcionamento autorizado ou reconhecido pelos órgãos competentes. 

 

Art. 3º O estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à 

preparação para o trabalho produtivo de estudantes que estejam frequentando o ensino regular em instituições 

de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do 

ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos, nas condições estabelecidas 

nesta Lei. 

§ 1º O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo do estudante. 

§ 2º O estágio visa o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à 

contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do estudante para a vida cidadã e para o trabalho. 
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Art. 4º O estágio será obrigatório, conforme determinação das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e 

área de ensino e do projeto pedagógico do curso, definido como tal, cuja carga horária é requisito para 

aprovação e obtenção de diploma. 

 

Art. 5º O estágio obrigatório não cria vínculo empregatício de qualquer natureza entre o estudante e o órgão ou 

pessoa jurídica concedente. 

 

 

Art. 6º O estágio obrigatório para estudantes deverá ser realizado nas seguintes condições: 

 

I - matrícula e frequência regular do estudante em curso de educação superior, de educação profissional, de 

ensino médio, modalidade profissional da educação de jovens e adultos e atestados pela instituição de ensino; 

II - celebração de termo de compromisso entre o estudante, a instituição de ensino e o órgão ou pessoa jurídica 

concedente; 

III - compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de 

compromisso. 

 

Parágrafo Único - O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter acompanhamento efetivo 

pelo professor orientador da instituição de ensino e por supervisor da parte concedente, a critério e 

conveniência da Administração Pública Municipal. 

 

 

Capítulo II 

DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 

Art. 7º São obrigações das instituições de ensino, em relação aos estágios de seus estudantes: 

 

I - celebrar termo de compromisso com o estudante ou com seu representante ou assistente legal, quando ele 

for absoluta ou relativamente incapaz, e com órgão ou entidade concedente, indicando as condições de 

adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do estudante e 

ao horário e calendário escolar; 

II - contratar, quando estiver estipulado no termo de compromisso, em favor do estagiário, seguro contra 

acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível com valores de mercado; 
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III - avaliar as instalações do órgão ou pessoa jurídica concedente do estágio e sua adequação à formação 

cultural e profissional do estudante; 

IV - indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo 

acompanhamento efetivo e avaliação das atividades do estagiário; 

 

V - exigir do estagiário a apresentação periódica, em prazo não superior a seis meses, de relatório das 

atividades; 

VI - zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local em caso de 

descumprimento de suas normas; 

VII - elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus estudantes; 

 

VIII - fornecer, com antecedência mínima de trinta dias, do ano ou semestre letivo, o calendário escolar dos 

cursos pertinentes aos estágios obrigatórios em andamento, bem como as alterações que houver; 

 

IX - comunicar imediatamente ao concedente, a desistência ou trancamento de matrícula do estagiário, no curso 

em que se encontra matriculado; 

 

X - fornecer ao concedente todos os materiais de consumo e demais insumos necessários ao desenvolvimento 

do estágio, conforme lista disponibilizada pelas Secretarias Municipais, no início de cada período letivo, para as 

áreas disponibilizadas. 

 

Parágrafo Único - O plano de atividades do estagiário será elaborado pelo órgão ou pessoa jurídica concedente, 

em conjunto com o estudante e sua instituição de ensino, devendo ser incorporado ao termo de compromisso 

previsto no inciso II do art. 6º desta Lei. 

 

Capítulo III 

DO ÓRGÃO OU PESSOA JURÍDICA CONCEDENTE 

 

Art. 8º Os órgãos da administração pública direta e indireta, ao conceder estágio nos termos do art. 2º desta 

Lei, deverão observar as seguintes obrigações: 

 

I - celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o estudante, zelando por seu cumprimento; 
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II - ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao estagiário atividades de aprendizagem social, 

profissional e cultural; 

III - indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área de 

conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar até dez estagiários 

simultaneamente, dependendo das condições estabelecidas para cada modalidade de estágio, atendendo as 

especificações de cada curso, bem como a conveniência administrativa de cada órgão público; 

IV - contratar, quando estiver estipulado no Termo de Compromisso, em favor do estagiário, seguro contra 

acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível com valores de mercado; 

V - por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio com indicação resumida 

das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho; 

VI - manter à disposição da fiscalização, documentos que comprovem a relação de estágio; 

 

VII - autorizar o início do estágio obrigatório somente após a assinatura do Termo de Compromisso; 

VIII - enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de seis meses, relatório semestral de atividades, 

com vista obrigatória ao estagiário; 

 

IX - garantir a aplicação da legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho ao estagiário. 

 

§ 1º No caso de estágio obrigatório, firmado com uma Instituição de Ensino que não seja a Universidade Federal 

ou pertencente ao Estado de Minas Gerais, a responsabilidade pela contratação do seguro será assumida por 

esta outra Instituição proponente.  

§ 2º Caberá à Secretaria Municipal de Administração o controle das apólices de seguro em favor dos estagiários 

vinculados à Universidade Federal, mediante as informações de inclusão de vidas, previamente apresentadas 

por cada órgão da Administração Pública Direta. 

 

Capítulo IV 

DO ESTAGIÁRIO 

 

Art. 9º A jornada de atividade em estágio será definida de comum acordo entre a instituição de ensino, a parte 

concedente e o aluno estagiário ou seu representante legal, devendo constar do termo de compromisso ser 

compatível com as atividades escolares e não ultrapassar: 
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I - quatro horas diárias e vinte horas semanais, no caso de estudantes de educação especial e dos anos finais do 

ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos; 

II - seis horas diárias e trinta horas semanais, no caso de estudantes do ensino superior, da educação 

profissional de nível médio. 

Parágrafo Único - Se a instituição de ensino adotar verificações de aprendizagem periódicas ou finais, nos 

períodos de avaliação, a carga horária do estágio será reduzida pelo menos à metade, de acordo com as 

estipulações feitas no termo de compromisso, para garantir o bom desempenho do estudante. 

 

 

Art. 10 A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder dois anos, exceto quando se 

tratar de estagiário com deficiência. 

 

 

Art. 11 O estagiário não perceberá bolsa ou qualquer outra forma de remuneração, bem como o auxílio-

transporte. 

Parágrafo Único - Poderá o estagiário se inscrever e contribuir como segurado facultativo do Regime Geral de 

Previdência Social. 

 

 

Art. 12 É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a um ano, período de 

recesso de trinta dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares, conforme acordado no 

termo de compromisso. 

 

Parágrafo Único - Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira proporcional, nos 

casos de o estágio ter duração inferior a um ano. 

 

Art. 13 No desenvolvimento de suas atividades, o estagiário deverá ser devidamente identificado, mediante 

crachá, às expensas da Instituição de Ensino, de forma legível e visível, que conterá também a palavra 

ESTAGIÁRIO. 

 

 

Capítulo V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Art. 14 Fica assegurado às pessoas com deficiência o percentual de dez por cento das vagas oferecidas pela 

parte concedente do estágio, desde que atendidas às condições estabelecidas nesta Lei. 

 

Art. 15 A prorrogação dos estágios contratados antes do início da vigência desta Lei apenas poderá ocorrer se 

ajustada às suas disposições. 

 

 

Art. 16 Deverá ser observado as particularidades de cada órgão da Administração Pública Direta e Indireta, no 

que compete ao desenvolvimento das práticas de estágios, bem como os critérios e conveniências 

administrativas, podendo cada responsável pelo órgão expedir portarias, resoluções, instruções normativas e 

demais atos internos correlatos para o fiel cumprimento desta Lei. 

 

 

Art. 17 O início do estágio obrigatório será autorizado somente após a assinatura do Termo de Compromisso, 

devendo ser informado, sempre que necessário, com antecedência, a inclusão de vidas na apólice de seguro, 

administrada pela Secretaria Municipal de Administração. 

 

Art. 18 Fica aprovado o modelo de termo de compromisso constante do Anexo, parte integrante e 

complementar desta Lei. 

 

 

 

Art. 19 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Cruzeiro da Fortaleza, 22 de maio de 2018. 

 

AGNALDO FERREIRA DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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LEI Nº. 1213/2018 

De 22 de maio de 2018 

 

 ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI N° 1.167, DE 1° DE AGOSTO DE 

2017 QUE "DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO ÂMBITO 

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REVOGA A LEI N° 944, 

DE 07 DE OUTUBRO DE 2009 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". 

 

     O povo do Município de Cruzeiro da Fortaleza, por seus 

representantes aprovou, e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1° – O caput do art. 5° da Lei n° 1.167, de 1°.08.2017 passa a ter a seguinte redação: 

 

Art. 5° - Os valores das diárias de viagem são os constantes no Anexo I, ficando limitado a 

concessão de diárias, mensal, a 50% (cinquenta por cento) da remuneração recebida pelo 

servidor ou agente político. 

Art. 2° - Fica revogada do anexo I - valores das diárias constante da Lei n° 1.167, de 1° de 

08.2017, a tabela D - motoristas de ambulância e em acompanhamento a pacientes para 

exames e consultas e motoristas de transporte de alunos. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Cruzeiro da Fortaleza, 22 de maio de 2018 

AGNALDO FERREIRA DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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LEI Nº   1214/2018 

De 22 de maio de 2018 

 

 “Autoriza a abertura de Crédito Especial para a APAE – Associação de 

Pais e Amigos Excepcionais, para Inclusão de Dotação Orçamentaria, na 

forma que especifica e dá outras providências”. 

 

 

O Povo do Município de Cruzeiro da Fortaleza, por seus representantes legais aprovou e eu, Prefeito 

Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, via Decreto, crédito adicional 

especial na natureza de Crédito Especial para a APAE – Associação de Pais e Amigos Excepcionais, na 

contabilidade do Município de Cruzeiro da Fortaleza, no decorrer da execução orçamentária de 2018, no valor de R$ 

5.000,00 (Cinco mil reais), visando à criação de novas dotações orçamentárias, conforme segue abaixo: 

 

 

Órgão 02 – Poder Executivo 

Unidade 08 – Secretaria Municipal de Educação 

Sun Unidade 02 – Chefia da Merenda Escolar 

Função de Governo 12 – Educação 

Sub-Função 306 – Alimentação e Nutrição  

Programa 0003 – Universalização do Ensino Publico 

Projeto/Atividades 2.110 – Manutenção da Alimentação Escolar - APAE 

 Nat. de Despesa 
3.3.90.30.00.00 – Material de 

Consumo 
Fonte Recursos:  2.774,00 
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101  

 Nat. de Despesa 
3.3.90.30.00.00 – Material de 

Consumo 

Fonte Recursos:  

144  
2.226,00 

TOTAL – R$     5.000,00 

Art. 2º - Para cobertura do crédito adicional de natureza especial aberto por esta Lei serão utilizados 

como fonte de recursos a anulação parcial e/ou total do orçamento vigente, conforme detalhado abaixo: 

Órgão 02 – Poder Executivo 

Unidade 08 – Secretaria Municipal de Educação 

Sub Unidade 02 – Chefia da Merenda Escolar 

Função de Governo 12 – Educação 

Sub-Função 306 – Alimentação e Nutrição  

Programa 0003 – Universalização do Ensino Publico 

Projeto/Atividades 2.107– Manutenção da Alimentação Escolar – Pre-Escolar 

 Nat. de Despesa 
3.3.90.30.00.00 – Material de 

Consumo (Fic. 174) 

Fonte Recursos:  

144 
5.000,00 

TOTAL – R$ 5.000,00 

 

Art.3º -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza, 22 de maio de 2018. 

Agnaldo Ferreira da Silva 

Prefeito Municipal 


