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LEI Nº1013/2018  

 

 

“Autoriza celebração de convênio com a Faculdade Doctum de 

Caratinga e dá outras providências”.  

 

O Prefeito Municipal de Chalé, Estado de Minas Gerais, no uso de suas 

atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei.  

 

Art. 1º - Fica autorizado a celebração de convenio com o Instituto Ensinar Brasil – 

Faculdades Doctum de Caratinga, inscrita no CNPJ sob o n.19.322.494/0001-59, com sede 

na Rua João Pinheiro, n. 168, centro - Caratinga-MG.. 

 

Art. 2º. O convenio referido no art. 1º. Terá como objeto a regulação de condições de 

realização de práticas de ensino e estágios curriculares de alunos no Curso de Engenharia 

civil, entendendo como estágio as atividades proporcionadas ao estudante pela participação 

em situação real de vida e de trabalho ligada a sua área de formação na Faculdade Doctum 

de Caratinga, nos limites da Lei federal que rege a matéria.  

 

Art. 3º. Para provimento de vagas de estagiários junto à Setor de Engenharia do Município, 

deverá ser procedido a apresentação do estagiário pela entidade de ensino conveniada, 

condicionado à disponibilidade no ref. Setor.  
 

Art; 4º. A admissão dos estagiários não implicará em estabelecimento de vinculo de 

qualquer natureza entre o mesmo e o Município convenente, cabendo ao Município, 

apenas, permitir, no setor competente e sob supervisão da Engenheira efetiva, a integração 

dos mesmos. 

 

 Parágrafo único: Não haverá nenhum ônus ao Município a admissão de estagiário 

nos termos como autorizado na presente lei, que se dará exclusivamente no caráter 

cooperativo para qualificação profissional prática.- 

  

Art. 5º. – O convenio a ser firmado terá submissão à legislação específica e bem assim Lei 

8.666/93. 

 

Art. 6º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação.  

 

Chalé, 22 de agosto de 2018 
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