
EMENDA Nº 8 

 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 22/2019 

 

EMENDA AO SUBSTITUTIVO – SEGUNDA DISCUSSÃO 

 

Incluir os seguintes artigos: 

 

Art. .... Fica extinta 1 (uma) função de Assistente, Símbolo FG-1, constante do item III – 

Secretaria Municipal de Planejamento Econômico do Anexo IV - Funções Gratificadas da 

Lei Complementar nº 11, de 17 de dezembro de 1991, modificada posteriormente. 

 

Art. .... Fica transformada a função de Supervisor de Controle Orçamentário constante da 

alínea “d” do inciso IX – Secretaria Municipal de Planejamento Econômico do artigo 250-H 

da Lei Complementar nº 11, de 17 de dezembro de 1991, modificada posteriormente, em 

Coordenador de Controle Orçamentário, ficando acrescentadas as respectivas atribuições ao 

item XIII do Anexo VII da referida Lei Complementar, conforme seguem: 

 

“COORDENADOR DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 

 

I - auxiliar o Secretário Municipal de Planejamento Econômico: 

a) em assuntos a serem decididos ou despachados; 

b) na organização dos serviços da Secretaria; 

c) no controle do cumprimento das obrigações periódicas; 

II - providenciar requisições de pagamento de encargos e outras despesas públicas que 

estejam sob sua responsabilidade; 

III - promover estudos da evolução das despesas e suas necessidades de antecipação; 

IV - supervisionar os estagiários que prestam serviço na Secretaria; 

V - realizar reservas orçamentárias; 

VI - executar outras tarefas e afins.” 

 

Art. .... Fica transformada a função de Coordenador de Planejamento Econômico constante 

da alínea “e” do inciso IX – Secretaria Municipal de Planejamento Econômico do artigo 

250-H da Lei Complementar nº 11, de 17 de dezembro de 1991, modificada posteriormente, 

em Diretor de Planejamento Econômico, inalteradas as atribuições. 

 

No art. 59, incluir a criação da seguinte função no inciso IX – Secretaria Municipal de 

Planejamento Econômico do artigo 250-H da Lei Complementar nº 11, de 17 de dezembro 

de 1991, modificada posteriormente, acrescentando respectivas as atribuições ao item XIII 

do Anexo VII da mesma Lei Complementar, conforme seguem: 

 

“h) 1 (uma) função de Supervisor de Serviços Administrativos.” 

 

... 

 

“SUPERVISOR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

 

I - assessorar o Secretário Municipal de Planejamento Econômico nos serviços 

administrativos; 



 

II - supervisionar e realizar a organização dos arquivos, bem como dos documentos 

recebidos pela Secretaria para conhecimento do Secretário; 

III - supervisionar e realizar liquidação de empenhos globais, bem como o controle da 

execução dos mesmos; 

IV - providenciar requisições de pagamento de encargos e outras despesas públicas que 

estejam sob sua responsabilidade; 

V - realizar despachos em documentos oficiais conforme orientação do Secretário; 

VI - executar outras tarefas afins.” 

 

Prefeitura Municipal de Marília, 05 de julho de 2019. 

 

DANIEL ALONSO 

Prefeito Municipal 

 

  

 


