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EMENDA Nº 15  

TERCEIRO SUBSTITUTIVO 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 05/2020 

EMENDA - SEGUNDA DISCUSSÃO 

Incluir art. 8º-A, na Lei Complementar nº 751, de 01 de abril de 2016, que esta sendo 

alterada pelo art. 68 do projeto, com a seguinte redação: 

“Art. 8º-A. Os Advogados do Município participarão na distribuição 

equitativa dos honorários advocatícios concedidos em qualquer feito que 

tenha a participação da Fazenda Municipal. 

§ 1º. Os que integram a carreira de Advogado do Município farão jus ao 

recebimento dos honorários também quando em exercício de cargo em 

comissão. 

§ 2º. O disposto neste artigo será extensivo aos Advogados do Município 

inativos. 

§ 3º. Será devido o benefício de que trata este artigo no caso de licença ou 

afastamento, exceto quando a licença ou afastamento se der com prejuízo 

de vencimentos. 

§ 4º. Os valores recebidos a título de honorários advocatícios serão 

computados para o cálculo dos seguintes benefícios: 

I – 13º salário, considerando-se para esse fim a média apurada durante o 

respectivo ano; 

II – Férias, considerando-se para esse fim a média dos últimos 12 (doze) 

meses. 

§ 5º. Do valor total apurado mensalmente a título de honorários 

advocatícios será retida a quantia correspondente a 2/12 (dois doze avos) 

para o custeio das despesas decorrentes do disposto no parágrafo anterior. 

§ 6º. O disposto neste artigo será considerado na base de cálculo a título de 

salário de contribuição para o recebimento de proventos quando o 

Advogado do Município para à inatividade. 
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§ 7º. Para fins de recebimento nos proventos de aposentadoria ou pensão de 

que trata o parágrafo anterior, serão consideradas as regras previdenciárias 

vigentes. 

§ 8º. O disposto neste artigo entra em vigor na data de sua publicação.” 

Câmara Municipal de Marília, 10 de setembro de 2021. 

 

 

Marcos Rezende (PSD)  

Vereador 


