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AUTÓGRAFO Nº 36/2017 

 

Proposição  : Projeto de Lei Complementar nº 06/2017 

Autoria  : Executivo 

Assunto  : Altera a Lei Complementar no 56, de 07 de abril de  2008, que 

dispõe sobre Plano de Carreira, Remuneração, Evolução Funcional, Normas, Direitos e 

Deveres dos integrantes do Magistério Público Municipal de Guará, e dá outras 

providências. 

 

   A Câmara Municipal de Guará, Estado de São Paulo, no uso de 

suas atribuições legais; 

 

   APROVA: 

 

Art. 1º. Os artigos 53, 54 e 55, da Lei Complementar n° 56, de 07 de 

abril de 2008, passam a vigorar com as seguintes alterações: 

 

“Art. 53.Os docentes do Magistério Público Municipal usufruirão 30 

(trinta) dias de férias anuais, dividas em dois períodos de 15(quinze) dias, sendo o 

primeiro no mês de janeiro e o segundo no mês de julho, nos termos da legislação 

vigente, de acordo com o calendário escolar elaborado pelaSecretaria de Educação e 

Cultura. 

Parágrafo único. O pagamento das férias e do 1/3(um terço) 

constitucional deverá ser efetuadoproporcionalmente a cada período de concessão das 

férias, no prazo de até 2(dois) dias antes do início do gozo das férias. 

 

Art. 54. Os ocupantes de cargo/emprego de suporte pedagógico gozarão 

férias conforme escala a ser elaborada pela Secretaria de Educação e Cultura, que 

poderão ser usufruídas em até três períodos de descanso, sendo que um deles não poderá 

ser inferior a 14 (quatorze) dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 

(cinco) dias corridos, cada um,atendida a Legislação pertinente. 

Parágrafo único. O pagamento das férias e do 1/3(um terço) 

constitucional deverá ser efetuadoproporcionalmente a cada período de concessão das 

férias, no prazo de até 2(dois) dias antes do início do gozo das férias. 

 

Art. 55. O recesso escolar, durante os meses de janeiro, fevereiro, julho 

e dezembro, previsto no calendário escolar, suspenderá as atividades docentes com os 

alunos.” 

 

Art. 2º.Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

Câmara Municipal de Guará/SP, 22 de novembro de 2017. 
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2º Secretário 


