
LEI N° 1.175/2020, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. 

"INSTITUI O CIRCUITO DE VOLEIBOL 
NO MUNICÍPIO DE BREJIIVIIQ DE 
NAZARÉ -  TO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS". 

A PREFEITA MUNICIPAL DE BREJINRO DE NAZARÉ, Estado do 
Tocantins: Faço saber, em cumprimento as •  atribuições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, que o Poder Legislativo APROVOU e eu SANCIONO a 
seguinte Lei: 

Art. 10 . Fica Instituído o CIRCUITO MUNICIPAL DE VOLEIBOL 
no município de Brejinho de Nazaré - TO. 

Art. 2° - O CIRCUITO MUNICIPAL DE VOLEIBOL, ficará incluído 
no calendário oficial de eventos esportivos do município. 

Art. 3°. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a captar 
recursos do governo estadual e federal, autarquias, fundações, bancos 
públicos ou privados e utilizar dotação orçamentária própria para realização. 
dos eventos alusivos a esta lei. 

Art. 4° - O regulamento das competições atendera as normativas 
da atividade esportiva, e será por comissão especifica a ser criada pela 
Secretaria Municipal de Juventude e Esporte de Brejinho de Nazaré - TO 

Art. 5° - Fica o poder executivo autorizado a suplementar esta 
legislação, no que couber. 

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

GABStETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE BREJINHO DE 
NAZARÉ/TO, aos 26 dias do mês de fevereiro de 2020. . . 

EU HYASHIDA 
[TA MUNICIPAL 

Praça Nossa Senhora de Nazaré, 665, Centro, CEP 77560-000, Brejinho de Nazaré-TO 
Fone: 63. 3521-1441 



LEI N°1.176/2020 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. 

"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ESTÁGIO 
PÁGINA NO ÂMBITO DA ADIMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

LEI N' 1.175t2020 01 MUNICIPAL DE DREJINHO DE NAZARÉ— TO E DÁ 

LEI N° 1,17612020 Ot 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS", 

LEI N°1177/2020 02 

DECRETO N°41712020 02 

EXTRATO DO CONTRATO 07612020 02 

EXTRATO DO CONTRATO 07512020 02 

EXTRATO DO CONTRATO 074/2020 02 
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LEI N°1.175/2020 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. 

"INSTITUI O CIRCUITO DE VOLEIBOL NO 
MUNICÍPIO DE BREJINHO DE NAZARÉ - TO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS". 

A PREFEITA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ, Estado do 
Tocantins: Faço saber, em cumprimento as atribuições previstas na Lei Orgânica 
Municipal, que o Poder Legislativo APROVOU e eu SANCIONO a seguinte Lei: 

Alt. P. Fica Instituido o CIRCUITO MUNICIPAL DE, VOLEIBOL 

no município de Brejinho de Nuzará - TO. 
Art. 2° - O CIRCUITO MUNICIPAL DE VOLEIBOL, ficará irroltudo 

no calendário alicia] do eventos esportivos do município. 
Art. 3°. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a captar 

recursos do governo estadual e federal, autarquias, fundações, bancos públicos 
ou privados c utilizar dotação orçamentária própria para realização dos eventos 

alusivos a esta lei, 
Art. 4'-  O regulamento das competições atenderá as normativas da 

atividade esportiva, e será por comissão especifica a ser criada pela Secretaria 
Municipal de Juventude e Esporte de Brejinho de Nazaré» TO. 

Art. 5° - Fica o poder executivo autorizado a suplementar esta 

legislação, no que couber. 
Art. 6°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE BREJINHO DE 

NAZARÉ/TO, aos 26 dias do mês de fevereiro de 2020. 

MIVUKI HYASHIDA 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP N' 2,200-2 DE 2110002001, QUE INSTITUI 
A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PUBLICAS BRASILEIRA . ICF.BRASIL. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ, Estado do 
Tocantins: Faço .saber, enicumprimento as atribuições previstas na Lei Orgânica 
Municipal, que o.Poder Legislativo APROVOU e eu SANCIONO a seguinte Lei: 

Art, 1 11 . Os órgãos da administração pública municipal poderão aceitar, 
como estagiários, alunos regularmente matriculados em cursos vinculados ao 
ensino público e particular 

§ 1° Os alunos que se refere o capul deste artigo devem, 
comprovadaniente, estar efetivamente frequentando o ensino regular em 
instituições de educação superior, de educação profissional, na modalidade 
profissional da educação de jovens e adultos, 

§ 2° O estágio visa o aprendizado de competências 
próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando 
o desenvolvimento do educando para a sua vida cidadã e para o trabalho. 

- O estagiário, independentemente do aspecto 
profissionalizante, direto e especifico, poderá assumir a forma de atividades de• 
extensão, mediante a participação do estudante em empreendimentos otIprojetos 
de interesse social. 

Art. 2°-O estágio poderá serde cunho obrigatório ou não-obrigatório, 
conforme determinação das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área 
de ensino e do projeto pedagógico do curso. 

Art. 3°. O estágio objeto desta lei não cria vínculo empregatício de 
qualquer natureza, observados os seguintes requisitos: 

1—Matricula e frequência regular do educando em curso de educação 
superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e nos 
anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de 
jovens e adultos e atestados pela instituição de ensino; 

E - Celebração do termo de Compromisso entre o educando, a parte 
concedente do estágio e a instituição de ensino; 

111 .. Compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e 
aquelas previstas no termo de compromisso. 

Art. 4°- A jornada de atividade em estágio será definida de comum 
acordo entre a instituição de ensino, a parte concedente e o aluno estagiário 
DE seu representante legal, devendo constar de o termo de compromisso ser 
compatível comas atividades escolares e não ultrapassar: 

§1 °  - O estágio relativo a cursos que alternam teórica e pratica, nos 
períodos em que não estão programadas aulas presenciais, poderá ter jornadas 
de até 40 (quarenta) horas semanais, desde que isso esteja previsto pedagógico 
do curso e da instituição de ensino. 

Art. 5° - A duração do estágio, na mesma parte coacedenle, não 
poderá exceder 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário portador 
de deficiência. 

Art. 6 ° . O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de 
contraprestaçilo que venha a ser acordada, sendo compulsória -a sua concessão. 

§ 10 - A eventual concessão de beneficias relacionados a transporte, 
alimentação saúde, entre outros, não caracteriza vinculo emprcgaticio; 

Art. 'i °- É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha 
duração igual ou superior a 1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a 
ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares. 

§ 1° - O recesso de que trata este artigo deverá ser remunerado quando 
o estagiário receber bolsa ou forma de contraprestação. 

§2° - Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de 
maneira proporcional, nos casos de o estágio ter mutação inferior  1 (em) ano. - 

An. 8 1 - Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e 
segurança no trabalho, sendo sua implementação de responsabilidade da parte 
concedente do estágio. 

Ast 9°- O estágio curricular, fica sobe responsabilidade e coordenação 
da instituição de ensino e controlado pelo setor competente da Prefeitura 
Municipal, e será realizado de acordo com aLei Municipal a Legislação Federal 
e suas posteriores alterações. 

Art. 10 O setor de Recursos Humanos 000 órgão equivalente manterá 
atualizado arquivo com informação sobre o número total de estudantes aceitos 
como estagiários. 

Art. 11 - O quantitativo de oferta de vagas de estágio será de até 
1.5% (quinze por cento) do número de empregados da administração municipal, 

§1° - Quando o cálculo do percentual disposto no eaput deste artigo 
resultar em fração poderá ser arredondado para o número inteiro imediatamente 
superior. 
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