
Prefeitura Municipal de Três Pontas - MG
“TERRA DO PADRE VICTOR”

 LEI Nº 4.351, DE 11 DE SETEMBRO DE 2018.

Dispõe sobre alteração do preâmbulo, art. 3º  caput e 
art.  5º,  inciso II,  da Lei Municipal nº 3.397 de 18 de 
junho de 2013.

 

O  Povo  de  Treês  Pontas-MG,  por  seus  representantes  na  Caêmara  Municipal 
aprovou, e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

 Art. 1º O preaêmbulo da Lei Municipal 3.397, de 18 de junho de 2.013, passa a 
vigorar com a seguinte redaçaão:

“Dispõe  sobre  os  estágios  de  estudantes  de  estabelecimentos  de 
ensino  superior,  ensino  médio  regular  e  ensino  médio-
profissionalizantes  no  âmbito  do  Município  de  Três  Pontas,  e  dá 
outras providências”

Art. 2º O art. 3º, caput, da Lei Municipal nº 3.397, de 18 de junho de 2013, passa a 
vigorar com a seguinte redaçaão: 

Art.  3º -  Para obtenção do estágio,  o aluno deverá comprovar sua 
regularidade  e  vínculo  com  instituição  de  ensino,  mediante  a 
comprovação de frequência e bom aproveitamento em curso de nível 
superior,  ensino  médio  regular  e/ou  médio-profissionalizante  em 
instituições  de  ensino  públicas  ou  privadas,  com  funcionamento 
autorizado ou reconhecido pelos órgãos competentes.

Art. 3º O art.  5º, inciso II,  da Lei Municipal nº 3.397, de 18 de junho de 2013,  
passa a vigorar com a seguinte redaçaão: 

Art. 5º (...)

II  –  assinatura  de  termo  de  compromisso  pelo  estudante,  pelo 
representante do Poder Público e pela Instituição de Ensino, desde 
que o estudante tenha 18 (dezoito) anos completos e 16 (dezesseis) 
anos completos para os de Ensino Médio Regular, assinado também 
por seu representante legal.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçaão.

Treês Pontas - MG, 11 de setembro de 2018.
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