
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

DECRETO          Nº.  13.590     ,          DE          05    DE      AGOSTO          DE     2014.
 

 “Altera dispositivos do Decreto nº 11.816, de
04 de outubro de 2010 que autoriza o Instituto
de Previdência e Assistência dos Servidores do
Município de Porto Velho – IPAM e dá outras
providências”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que
lhe é conferida no inciso IV do Art.  87 da Lei  Orgânica do Município de Porto Velho, com
fundamento na Lei Municipal nº 1.634, de 21 de novembro de 2005.

CONSIDERANDO  a necessidade de adequar  o  valor  da  bolsa  de  estágio
oferecido  pelo  Instituto de Previdência e Assistência  dos Servidores do Município de Porto
Velho – IPAM ao valor ofertado pelo Município de Porto Velho,

D E C R E T A:

Art.  1º.  O art. 9º do Decreto nº 11.816, de 04 de outubro de 2010, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art.  9º. O estagiário receberá ajuda financeira a título de bolsa de  estágio,
considerando para efeito de cálculo a proporcionalidade da jornada trabalhada,  ficando assim
estabelecido o pagamento:

I – Nível  Superior:  R$  1.050,00  (um mil  e  cinqüenta  reais)  para  estagiário
nível superior com carga horária de 6 (seis) horas diárias e 30(trinta) horas semanais , nos
termos do inc. II do art. 5º, e

II – Nível  Médio:  R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais) para o estagiário
nível médio com carga horária de 6 (seis) horas diárias e 30(trinta) horas semanais e  R$
452,00 (quatrocentos e cinqüenta e dois reais) para o estagiário nível médio com carga horária
de  4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, nos termos dos  incisos I e II do art. 5º.”
(NR)

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros
retroativos a 01 de julho de 2014.
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