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PROJETO DE LEI Nº 16/2016 

01 DE NOVEMBRO DE 2016 

 

(Altera o art. 3º da Lei nº 1.636, de 26 de 

novembro de 2012) 

 

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

de suas atribuições legais; 

 

   APROVA: 

 

Art. 1º. O caput do art. 1º da Lei 1.636, de 26 de novembro de 

2012, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 1º. Para atender ao princípio da eficiência, bem assim com 

vistas ao aprimoramento dos sistemas participativos previstos, fica assegurado, ao 

servidor da administração direta do Município de Guará, o afastamento do 

respectivo cargo ou função exercido, quando investido em mandato de dirigente 

sindical ou classista, observados os seguintes limites: 

I - para entidade de classe ou fiscalizadora de profissão que 

congregue, no mínimo, 100 (cem) servidores municipais associados, será 

permitido o afastamento de até 1 (um) dirigente;  

II - para entidade de classe ou fiscalizadora de profissão que 

congregue, no mínimo, 150 (cento e cinquenta) servidores municipais associados, 

será assegurado o afastamento de até 2 (dois) dirigentes;  

III - para entidade de classe ou fiscalizadora de profissão que 

congregue, no mínimo, 200 (duzentos) servidores municipais associados, será 

assegurado o afastamento de até de 3 (três) dirigentes.” 

 

Art. 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 

 

Câmara Municipal/SP, 12 de maio de 2016. 

 

Fabiano de Freitas Figueiredo 

Vereador 

 

 

Luiz Carlos Batista Filho 

Vereador 

 

 

Arsênio Amaro Dias 

Vereador 

 

 

Maria Amélia Furtado de Paula e Silva 

Vereador 
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Aparecido José da Silva 

Vereador 

 

 

Antônio dos Reis da Silva Almeida 

Vereador 


