
PROJETO DE LEI N.º 002 DE 02 DE JANEIRO DE 2017. 

 

 QUE ALTERA O ARTIGO Nº 101 “CAPUT” DA LEI  

MUNICIPAL Nº 775 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2008, E DA 

OUTRAS PROVIDENCIAS. 

 

O Prefeito Municipal de Nova Olímpia, Estado de Mato Grosso, Faz 

saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - O artigo 101 “caput” da Lei  Municipal nº 775 de 13 

de fevereiro de 2008, passará a vigorar com a seguinte redação: 

 

 Art. 101 - Quando no exercício de mandato eletivo, em 

diretoria de entidade sindical ou associativa, representativa de categoria 

profissional dos servidores efetivos, a administração pública poderá 

conceder ao servidor estável eleito o direito à licença  para o 

desempenho de mandato classista com ônus integral para a entidade de 

classe representada. 

I - ................................................................................. 

II - ................................................................................ 

Paragrafo Único - ....................................................... 

  

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

publicação, revogadas as disposições em contrario.   

 

    Prefeitura Municipal de Nova Olímpia-MT, aos 02 dias 

do mês de janeiro de 2017.  

 

 

  

 

JOSÉ ELPIDIO DE MORAES CAVALCANTE  
Prefeito Municipal 

 

 

 



 

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI N.º 002/2017 

 

 

 Excelentíssimo Senhor Presidente, Senhora Vereadora e Senhores Vereadores da 

Casa de Leis do Município de Nova Olímpia. 

Encaminhamos para estudo e aprovação o presente Projeto de Lei Nº. 002/2017. 

Que altera o artigo nº 101 “caput” da lei  municipal nº 775 de 13 de fevereiro de 

2008, e da outras providencias. 

Considerando que as entidades sindicais e ou associativas devam ser mantidas 

com recursos próprios resultantes da contribuição de seus sindicalizados e ou 

associados; 

Considerando que a remuneração de diretores de entidades sindicais e ou 

associativos não é considerada como despesa de caráter publico; 

Considerando que o (a) servidor (a) eleito (a) para a diretoria de sindicato e ou 

associação não fica impedido de continuar laborando como servidor público;   

Considerando ainda que a progressão do servidor em seu respectivo plano de 

carreira depende objetivamente de labor. 

Assim, solicitamos o beneplácito dos Nobres Edis, convertendo a presente matéria 

em lei, bem como esperamos contar, com o apoio dessa Egrégia Casa, reitero a 

Vossas Excelências os protestos de elevada estima e consideração. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

   

JOSÉ ELPIDIO DE MORAES CAVALCANTE  
Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

  


