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LEI Nº 897/2015 
04 DE DEZEMBRO DE 2015.  
 

 

“Dispõe sobre a licença de servidores para exercer 

mandato sindical representando os servidores públicos 

do Município de Pedra Preta/MT e dá outras 

providências”. 

 
MARILEDI ARAÚJO COELHO PHILIPPI, PREFEITA DO 
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, ESTADO DO MATO 
GROSSO, no uso de suas atribuições legais, 
 
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E 
EU SANCIONO A SEGUINTE LEI. 
 

     

                        I – DA LICENÇA PARA EXERCER MANDATO SINDICAL 

 

Art. 1°. Conforme o artigo 8º da Constituição Federal e LEI 

municipal N.º 075/98 Artigo 73 – inciso X que garante a livre Associação Profissional ou 

Sindical, vedando a dispensa do servidor sindicalizado e assegurando ao servidor 

público eleito para direção sindical, todos os direitos inerentes ao cargo, mesmo aos 

suplentes, do registro de candidatura até um ano após o término do mandato, extensivo 

aos candidatos não eleitos até um ano após a eleição. 

Parágrafo Único. Terá direito ao afastamento para exercer mandato classista o 

servidor eleito em eleição geral da categoria podendo exercer livremente a atividade 

sindical de acordo com regime estatutário próprio. 

                                       Art. 2°. O tempo de afastamento dos servidores eleitos 

para exercício de mandato sindical deve ser computados para fins de aposentadoria 

tanto no regime geral como especial e, portanto, contados como de permanência em 

suas atividades laborais. 

Art. 3°. A obtenção da licença ocorre nas seguintes condições: 
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I - Liberação do servidor mediante requerimento acompanhado 

da cópia da ata da eleição realizada em Assembleia Geral da categoria de 

acordo com o estatuto próprio dos servidores municipais; 

II - Na proporção de um dirigente, além do presidente para 

cada 250 (duzentos e cinquenta) servidores filiados a entidade Sindical, até o 

limite de cinco; 

III – A liberação ocorrerá com duração igual à do mandato, 

podendo ser prorrogada por mais de uma vez, de acordo com o estatuto dos 

servidores. 

Art. 4°. Os servidores possuem de acordo com esta lei a 

garantia de afastamento sem prejuízo dos vencimentos, vantagens de caráter 

pessoal e ascensão funcional.  

Art. 5º. As despesas decorrentes desta Lei serão custeadas 

com recursos próprios do orçamento público, o qual deverá incluir na proposta 

orçamentária os recursos necessários à manutenção da licença remunerada 

para mandato classista. 

        Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-MATO 

AOS QUATRO DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. 
 

                                           
 

MARILEDI ARAÚJO COELHO PHILIPPI 

PREFEITA 
 

 
Registrada nesta Secretaria 

E Publicada no Diário Oficial. 
 

 
    Hernane Carneiro Gomes 

Sec. Geral de Coord. Administrativa 


