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RESOLUÇÃO Nº 186/2021 
REGULAMENTA E CONVALIDA A CONCESSÃO DOS VALORES CONCEDIDOS 

COMO BOLSA-ESTÁGIO E A CONCESSÃO DO GOZO DO RECESSO 

REMUNERADO (FÉRIAS). 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD, Diretor Geral da Agência Intermunicipal de Regulação, 

Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 100/2021 e pelo Inciso X do Artigo 45 do Novo 

Estatuto dos Servidores Públicos da AGIR, e de acordo com os demais dispositivos legais aplicáveis: 
 

CONSIDERANDO o disposto na Cláusula 76, do Novo Protocolo de Intenções, que 

dispõe sobre Programa de Concessão de Estágio Não-Obrigatório, aplicável ao estágio de 

estudantes, na forma da legislação federal; 

CONSIDERANDO que o § 1º da Cláusula supracitada, deixou a cargo do Regimento 

Interno da AGIR regulamentar a remuneração; 

CONSIDERANDO que a remuneração dos estagiários vem sendo concedida nos termos 

dos incisos I e II do § 7º da Artigo 86 do Estatuto dos Servidores da AGIR – Anexo I, do Protocolo de 

Intensões vigente a época, sendo reajustados juntamente com a revisão geral anual concedida aos 

servidores públicos da AGIR, conforme estabelecido no inciso II do mesmo dispositivo; 

CONSIDERANDO ainda que o § 5º da Cláusula 76 do Novo Protocolo de Intenções, 

estabeleceu o direito ao estagiário o recesso remunerado de trinta (30) dias, a ser gozado 

preferencialmente durante suas férias e antes do encerramento do contrato, ficando a cargo do 

Regimento Interno a regulamentação da forma de concessão; 

CONSIDERANDO que o Regimento Interno da AGIR, encontra-se em processo de 

revisão a fim de adequar a nova estrutura e regras estabelecidas no Novo Protocolo de intenções 

da AGIR; 

CONSIDERANDO cumprir o princípio constitucional da legalidade, publicidade, 

impessoalidade e atender aos princípios da eficácia, da eficiência e da economicidade inerentes a 

Administração Pública: 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º A carga horária de estágio ficará estabelecida no § 3º da Cláusula 76 do Novo 

Protocolo de Intenções da AGIR, estabelecida em 04 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas 

semanais ou em 06 (seis) horas diárias e 30 (trinta) semanais, remuneradas através de bolsa-

estágio nos seguintes valores:  

I - R$ 608,63 (seiscentos e oito reais e sessenta e três centavos) mensais, no 
caso de estudantes do ensino superior, para jornada de 04 (quatro) horas 
diárias e 20 (vinte) horas semanais;  
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II - R$ 909,27 (novecentos e nove reais e vinte e sete centavos) mensais, no 
caso de estudantes do ensino superior, para jornada de 06 (seis) horas diárias 
e 30 (trinta) horas semanais;  
III - estes valores serão reajustados na mesma época da revisão geral anual 
concedida aos servidores públicos da AGIR, conforme Cláusula 74 do Protocolo 
de Intenções c/c o artigo 34 do Estatuto dos Servidores da AGIR. 

  

Art. 2º O direito ao gozo de recesso remunerado de trinta (30) dias, estabelecido no § 

5º da Clausula 76 do Novo Protocolo de Intenções da AGIR, deverá ser gozado preferencialmente 

durante suas férias escolares e antes do encerramento do contrato, sempre que o estágio tenha 

duração igual ou superior a um (01) ano, ou proporcionais nos demais casos, sem prejuízo do 

recebimento da bolsa mensal. 

 

§ 1º O período do recesso do estagiário deverá ser solicitado previamente à 

Gerência a qual o estagiário está vinculado, de modo formal e com antecedência de 05 (cinco) 

dias. 

§ 2º O recesso do estagiário será usufruído, em regra, em 1 (um) período de 30 

(trinta) dias, preferencialmente, na época das férias escolares. 

§ 3º Poderá a requerimento do estagiário o recesso ser usufruídos em (dois) 

períodos, sendo um preferencialmente de 20 (vinte) dias durante o recesso escolar e o outro, 

de 10 (dez) dias, a requerimento do estagiário mediante justificativa da necessidade do gozo 

fora do período escolar. 

§ 4º No estágio com duração inferior a 1 (um) ano, os dias de recesso serão 

concedidos proporcionalmente e usufruídos, preferencialmente, no recesso escolar. 

§ 5º Para efeitos do cálculo de proporcionalidade, somente será considerado o 

último mês quando o período de atividades for superior a 15 (quinze) dias o qual será 

considerado como completo, sendo concedidos 2,5 dias livres para cada mês.  

§ 6º O recesso não está sujeito a período aquisitivo e pode ser usufruído, 

proporcionalmente ao período de atividades, a qualquer tempo. 

 

 Parágrafo único. Deverá ser encaminhado a Diretoria Administrativa Institucional 

pelas Gerências concedentes a relação com a identificação do estagiário e o período de gozo, para 

que sejam providenciadas as ações que se fizerem necessárias. 

 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Blumenau, em 3 de maio de 2021. 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 
Diretor Geral da AGIR. 


