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DECRETO Nº 61/2021 – GP/PMI, DE 04 DE MARÇO DE 2021 

 

 

Dispõe sobre a realização e concessão de 

Convênios pelo Município de Igarapé-Açu com 

instituições privadas de ensino para fins de 

estágio obrigatório não remunerado. 

 

 

 O Excelentíssimo Sr. NORMANDO MENEZES DE SOUZA, Prefeito Municipal de 

Igarapé-Açu, Estado do Pará, usando de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,    

 

 

CONSIDERANDO as disposições contidas na Lei 11.788/08. 

 

   DECRETA: 

  

Art. 1º – Fica autorizada, no âmbito da Administração Pública Municipal, a celebração de 

Convênios com instituições de ensino privadas para fins de realização de estágio obrigatório não 

remunerado do corpo discente em órgãos públicos municipais. 

 

Art. 2º -  A realização dos estágios obrigatórios realizados por estudantes de instituições 

privadas em convênio com o município de Igarapé-Açu será efetivada mediante a contraprestação 

de serviços do corpo discente das referidas instituições e da disponibilização de vagas de estágio 

obrigatório não-remunerado por parte da Administração Pública. 

 

Art. 3º - Os estágios não obrigatórios realizados na Administração Pública Municipal 

através de Convênio possuem como objetivo auxiliar o desenvolvimento educacional na região. 

 

Art. 4º - Somente poderão celebrar Convênio de estágio com a Administração Pública 

Municipal, as instituições privadas de ensino que efetivamente comprovarem o cumprimento das 

disposições contidas na Lei 11.788/08, em especial no que tange a existência de seguros contra 

acidentes pessoais em benefício dos estudantes. 

 

Art. 5º - A concessão de Convênio entre o Município de Igarapé-Açu e instituições de 

ensino somente será realizada, mediante apresentação por parte destas, de documento que explicite 

o processo educativo compreendido nas atividades programadas para seus educandos e as condições 

de que tratam os arts. 6
o
 a 14 da Lei 11.788/08.  

 

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as 

disposições em contrário. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Igarapé-Açu, em 04 de Março de 2021. 

 

 

NORMANDO MENEZES DE SOUZA 
PREFEITO MUNICIPAL  
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