
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 44/2019 

 

EMENDA 1 

 

Dar as seguintes redações à ementa e ao art. 1º, respectivamente: 

 

“Modifica a Lei Complementar nº 11, de 17 de dezembro de 1991, dispondo sobre opção de 

remuneração de servidor efetivo nomeado para cargo em comissão e sobre prêmio 

produtividade, bem como criando o cargo de Assessor Especial de Assuntos Estratégicos da 

Secretaria Municipal da Administração e dá outras providências.” 

 

“Art. 1º. A Lei Complementar nº 11, de 17 de dezembro de 1991, modificada 

posteriormente, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

 

“Art. 107-A - O servidor que exercer cargo de provimento em comissão na 

Administração Direta ou Indireta do Município poderá optar pelo recebimento da 

remuneração permanente do seu cargo efetivo, incluídos os adicionais já 

incorporados e os que vierem a ser incorporados durante o exercício do cargo em 

comissão. 

 

§ 1º - No caso da opção de que trata o caput, não haverá o recebimento do Símbolo 

correspondente ao cargo que estiver sendo exercido, mas o seu valor será computado 

para fins de incorporação nos termos do artigo 135 desta Lei Complementar. 

 

§ 2º - No caso de servidor afastado para exercer cargo em comissão em outro órgão 

municipal, que optar pela remuneração de seu cargo efetivo e sendo remunerado por 

seu órgão de origem, caberá ao órgão tomador do serviço promover o reembolso 

total de sua remuneração, excetuadas as verbas decorrentes de fundos próprios. 

... 

 

Art. 134 - Os servidores que ocupam os cargos de Fiscal e de Supervisor de 

Saneamento fazem jus ao prêmio produtividade, conforme disposto em lei especial. 

... 

 

Art. 135 - ... 

... 

 

§ 3º - ... 

... 

 

I - não será devido durante o período em que o servidor estiver ocupando qualquer 

cargo em comissão, exceto se optar pelo recebimento da remuneração permanente do 

seu cargo efetivo nos termos do artigo 107-A desta Lei Complementar.”” 

 

Prefeitura Municipal de Marília, 09 de dezembro de 2019. 

 

 

DANIEL ALONSO 

Prefeito Municipal 


