
 

 

PORTARIA Nº 23/2019 
 

           que dispõe sobre 
 

REDEFINE A CARGA HORÁRIA, O VALOR DA 
BOLSA-ESTÁGIO E DO AUXÍLIO TRANSPORTE 
PARA O PROGRAMA DE ESTÁGIO 
REMUNERADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
GUAXUPÉ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 
O Presidente da Câmara Municipal de Guaxupé, no uso das atribuições legais que lhe são 

conferidas, especialmente quanto ao disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 80 da Resolução nº 820/2015, 
resolve baixar a seguinte PORTARIA: 

 
Art. 1º Fica definida a carga horária de 06 (seis) horas diárias para os contratos de estágio da 

Câmara Municipal de Guaxupé firmados a partir desta data. 
Parágrafo único. Altera-se o art. 21 da Portaria nº 39/2018 para amoldá-lo às presentes 

disposições, que passará a ter a seguinte redação: 
“Art. 21 A jornada de atividades do estagiário será de 30 (trinta) horas 
semanais, distribuída em 06 (seis) horas diárias, durante o expediente da 
Câmara Municipal, observada a compatibilidade com as suas atividades 
escolares” 

 
Art. 2º Fica redefinido o valor da Bolsa do Programa de Estágio da Câmara Municipal de 

Guaxupé, que passa a ser R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais). 
§1º Também será devido, nos termos das normas atinentes, o Auxílio Transporte, cujo valor 

será R$ 50,00 (cinquenta reais). 
§2º O valor da Bolsa-Estágio nos contratos com carga horária de 20 (vinte) horas semanais 

será reajustado de acordo com o índice INPC/IBGE (acumulado do ano de 2018). 
 
Art. 3º Nos contratos de estágio em vigência, cuja carga horária semanal estipulada seja de 

20 (vinte) horas, será facultado ao acadêmico optar pela manutenção de seus termos ou pela 
adequação às disposições desta Portaria. 

Parágrafo único. Os estagiários que se enquadrarem na hipótese do caput deverão, em até 
05 (cinco) dias úteis, participar sua decisão à Presidência, em instrumento próprio, sendo que, caso 
se mantenham inertes, presumir-se-á preferência pela inalteração. 

 
Art. 4º A quantidade total de vagas disponíveis para estágio na Câmara Municipal de 

Guaxupé durante o biênio 2019/2020 será a seguinte: 
I – 01 (uma) com lotação na Assessoria de Comunicação Institucional; 
II – 01 (uma) com lotação na Assessoria Especial da Presidência; 
III – 02 (duas) com lotação na Diretoria Administrativa; 
IV – 01 (uma) com lotação na Diretoria Financeira; 
V – 05 (cinco) com lotação na Diretoria Legislativa; 
VI – 01 (uma) com lotação na Procuradoria-Geral; 
§1º Computam-se, para efeitos de contagem da quantidade estipulada, os estágios em 

andamento. 
§2º A ocupação das vagas se dará a critério de conveniência exclusivo da Presidência, não 

importando, necessariamente, em preenchimento integral das mesmas. 
 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos ex nunc, revogando-se as 

disposições em contrário, em especial a Portaria nº 35/2017. 
 

Câmara Municipal de Guaxupé, Estado de Minas Gerais. 
Em 22 de abril de 2019. 

 
 

Leonardo Donizetti de Moraes 
Presidente 


