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RESOLUÇÃO Nº 1.903, DE 01 DE ABRIL DE 2013
 

DISPÕE SOBRE LICENÇA DOS ESTAGIÁRIOS.
 

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA, no uso de suas atribuiçõe
legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou a seguinte RESOLUÇÃO:

 
Art. 1º. Fica, a partir da publicação desta Resolução, garantido aos estagiários desta Casa

de Leis, o direito às mesmas licenças que fazem jus os servidores:
 
I – até 03 (três) dias consecutivos em caso de falecimento do cônjuge, ascendente,

descendente, irmão, ou pessoa que, declarada em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, viva sob
sua dependência econômica;

 
II – até 07 (sete) dias consecutivos, em virtude de casamento;
 
III – por 05 (cinco) dias, em caso de nascimento de filho, no decorrer da primeira semana;
 
IV – por 01 (um) dia, em cada 12(doze) meses de trabalho, em caso de doação voluntária

de sangue devidamente comprovada;
 
V – até 02 (dois) dias consecutivos ou não, para o fim de se alistar eleitor, nos termos da

respectiva Lei;
 
VI – no período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do Serviço Militar

referidas na letra “c” do artigo 65 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar);
 
VII – nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular

para ingresso em estabelecimento de ensino superior;
 
VIII – pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver que comparecer a juízo;
 
IX – pelo tempo que se fizer necessário, quando, na qualidade de representante de

entidade estudantil, estiver participando de reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil
seja membro.

 
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 

Palácio Attílio Vivácqua, em 1º de abril de 2013.
 

FABRÍCIO GANDINE AQUINO
PRESIDENTE
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1º SECRETÁRIO
 

JOSÉ FRANCISCO MAIO FILHO
2º SECRETÁRIO

 
WANDERSON JOSÉ DA SILVA MARINHO

3º SECRETÁRIO
 

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Vitória.


