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LEI N° 3831 
07 DE JUNHO DE 2016. 

Autoriza o Município de Tupanciretã a firmar 
convênio com a Universidade Regional 
Integrada do Alto Uruguai e das Missões -
URI Campus Santo Ângelo. 

O Prefeito Municipal de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de 
suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Orgânica Municipal, 

FAZ SABER: 

Que a Câmara Municipal de Tupanciretã aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a Universidade 
Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões - URI Campus Santo Ângelo, com a 
finalidade de proporcionar estágio profissional não remunerado, curricular ou não, a alunos 
regularmente matriculados na instituição de ensino, como condição para aprovação no 
curso de farmácia. 

Parágrafo Único - Os termos dos convênios autorizados no caput deste artigo estão 
previstos no ANEXO I desta lei. 

Art. 2° Não haverá custos ao erário municipal com a execução do presente convênio. 

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃIRS, aos 07 (sete) dias do mês 
de junho de 2016.  

Carlos AugustoBrum de Souza 
Prefeito de Tupanciretã 
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ANEXO 1 

CONVÊNIO N° 	/2016 

Termo de convênio de cooperação acadêmica 
cientifica e tecnológica que entre si celebram 
a fundação regional integrada, entidade de 
caráter técnico educativo cultural de fins não 
lucrativos mantenedora da Universidade Regional 
Integrada do Alto Uruguai e Das Missões - URI 
e o Município de Tupanciretã - RS. 

A UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES —
URI Campus de Santo Ângelo, mantida pela Fundação Regional Integrada — FuRI, 
entidade filantrópica, de natureza comunitária, de fins educacionais de natureza não 
econômica, inscrita ao CNPJ-MF sob o n° 96.216.841/0001-00, com sede 
administrativa à Rua Universidade das Missões, n° 464, na cidade de Santo 
Ângelo/RS, inscrita no CNPJ/MF sob n° 96.216.841/0001-02, neste ato representada 
pelo REITOR LUIZ MÁRIO SILVEIRA SPINELLI, brasileiro, casado, professor, 
domiciliado e residente na cidade de Erechim, na Rua Serafin Berto, n° 141, portador 
da Cl n°8000517311, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob n° 347.243.890-
87 e por outro lado, O MUNICÍPIO DE TUPANCIRETÃ, Pessoa Jurídica de Direito Público 
Interno, inscrita no CNPJ sob o n.° 88.227.764/0001-65, com sede na cidade de Tupanciretã 
- RS, Rio Grande do Sul, situada a Rua Expedicionário João Moreira Alberto n° 181, centro, 
CEP 98170-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Carlos Augusto 
Brum de Souza, brasileiro, casado, advogado, portador do RG n.° 1015187477, CPF n.° 
392.475.380-68, doravante denominado MUNICÍPIO, deliberam firmar o presente 
Instrumento, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CONSIDERANDO a necessidade de um maior intercâmbio entre as duas instituições 
através de Convênio de Cooperação e o estímulo à realização de projetos de 
desenvolvimentos conjuntos; 

CONSIDERANDO a necessidade de abertura de campo de estágio para os alunos dos 
Cursos de Graduação da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões —
Campus de Santo Ângelo. 
CONSIDERANDO, ainda, que é saudável e de interesse em comum estimular e promover a 
cooperação acadêmica, técnico-científica e cultural entre as duas instituições e 
reconhecendo as vantagens recíprocas que resultará de uma cooperação mais estreita e 
melhor coordenada para obtenção de objetivos comuns. 
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Acordam em firmar o presente CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO ACADÊMICA CIENTIFICA E 
TECNOLÓGICA convencionado às cláusulas e condições, na forma da Lei 11.788 de 25 de 
setembro de 2008, bem como das cláusulas e condições a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Este acordo de Convênio de Cooperação tem por objetivo formalizar as condições básicas 
para a realização de ESTÁGIOS DE ESTUDANTES DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, 
obrigatórios e não-obrigatórios - junto à UNIDADE CONCEDENTE como uma disciplina e 
forma de contemplar e complementar o Processo ENSINO-APRENDIZAGEM. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
A INSTITUIÇÃO DE ENSINO compromete-se: 

a) Designar um professor para exercer a função de Coordenador de estágio; 
b) Fazer indicação e encaminhamento de estagiário(s) à Unidade Concedente; 
c) Prestar assistência técnica aos supervisores da Unidade Concedente, através do 
Coordenador de Estágio; 
d) Verificar in loco a execução do estágio, todas as vezes que for necessário. 
e) Atender aos dispositivos de Lei N° 11.788 de 25 de setembro de 2008. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
A UNIDADE CONCEDENTE compromete-se a: 
a) Propiciar condições para que o estagiário desempenhe atividades que estejam 
efetivamente relacionadas à área de sua formação profissional, compatíveis com os 
objetivos pedagógicos da intervenção profissional. 
b) Indicar um profissional de formação ou com experiência profissional na área de estágio, 
responsável pelo acompanhamento do estagiário e supervisão local de suas atividades. 
c) Permitir acesso à Unidade Concedente e o contato de Coordenador e/ou Supervisor de 
Estágio da Instituição de Ensino com o estagiário, por ocasião das visitas de verificação e 
supervisão; 
d) Permitir que o estagiário participe da supervisão individual ou grupai na Instituição de 
Ensino quando solicitado pelo Coordenador de Estágio; 
e) Controlar o cumprimento do horário de trabalho do estagiário, bem como acompanhar e 
emitir parecer através da ficha de avaliação de estágio. 
Atender aos demais dispositivos da Lei n° 11.788 de 25 de setembro de 2008 

CLÁUSULA QUARTA 
Para a realização de cada ESTÁGIO, em decorrência do presente Acordo, será celebrado um 
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO — TCE, entre o estudante e a UNIDADE 
CONCEDENTE, com interveniência obrigatória da INSTITUIÇÃO DE ENSINO. 

§ 1° - O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO — TCE, fundamentado e vinculado ao 
presente acordo, ao qual será anexado posteriormente, terá por função básica, em relação a 
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cada ESTÁGIO, particularizar a relação jurídica especial existente entre o estudante 
estagiário e a UNIDADE CONCEDENTE. 

§ 2° - Assim materializado, caracterizado e documentado, o ESTÁGIO que vier a ser 
realizado ao abrigo deste Acordo, segundo a legislação, não acarretará vínculo empregatício 
de qualquer natureza entre o(a) ESTAGIÁRIO(S) e a UNIDADE CONCEDENTE DE 
ESTÁGIO. 

CLÁUSULAQUINTA 
O aluno deverá ser assegurado através de apólice de seguro contra acidentes pessoais, 
nos termos da Lei N° 11.788. 

CLÁUSULA SEXTA 
Faz(em) parte integrante deste Acordo de Cooperação o(s) anexo(s), caracterizando as 
CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO, acordadas entre a INSTITUIÇÃO DE 
ENSINO e a UNIDADE CONCEDENTE e em conformidade com a Lei n° 11.788. 

CLÁUSULA sÉranA 
O presente convênio terá vigência por prazo indeterminado, podendo, porém a qualquer 
tempo, ser renunciado por qualquer uma das partes, mediante comunicado por escrito, com 
antecedência de 30 (trinta) dias. 

CLÁUSULA OrTAVA 
De acordo, as partes elegem o foro da comarca de Santo Ângelo Renunciando, desde logo, 
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão que se origine 
deste CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO ACADÊMICA CIENTIFICA E TECNOLÓGICA e que 
não possa ser resolvida administrativamente. 

E por estarem de inteiro e comum acordo com as condições e dizeres deste instrumento, as 
partes assinam em 03 (três) vias de igual teor. 

Tupanciretã, 07 de junho de 2016.  

Carlos Augusto Brum de Souza 	 URI Campus Santo Ângelo 
Prefeito de Tupanciretã 	 Luiz Mário Silveira Spinelli 
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