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CONVOCADA DURANTE A SESSÃO ORDINÁRIA DESTA DATA 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

PROCESSOS CONCLUSOS 

 

01 – Primeira discussão do Projeto de Lei nº 71/2021, da Prefeitura Municipal, modificando a Lei nº 

7945/2016, que institui o vale-alimentação para os servidores públicos municipais, atualizando o 

valor para R$420,00 a partir de 01 de abril de 2021 e dá outras providências. 

Votação maioria absoluta 

       (ver pág.   1   ) 

 

02 – Primeira discussão do Projeto de Lei nº 72/2021, da Prefeitura Municipal, modificando a Lei nº 

8330/2018, que autoriza a Prefeitura Municipal de Marília, o Departamento de Água e Esgoto de 

Marília - DAEM e o Instituto de Previdência do Município de Marília - IPREMM a conceder 

mensalmente subsídio de caráter indenizatório a título de assistência médico-social aos seus 

inativos e pensionistas, alterando o valor para R$230,00 (duzentos e trinta reais) a partir de 01 de 

abril de 2021 e dá outras providências. 

Votação maioria absoluta 

       (ver pág.   4   ) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 71/2021 

 

Modifica a Lei nº 7945/2016, que institui o vale-

alimentação para os servidores públicos municipais, 

atualizando o valor para R$420,00 a partir de 01 de 

abril de 2021 e dá outras providências. 

 

O Prefeito Municipal de Marília faz saber que a Câmara Municipal 

aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. O artigo 3º da Lei nº 7945, de 28 de abril de 2016, modificada posteriormente, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

 “Art. 3º. O valor mensal do vale-alimentação será de R$420,00 (quatrocentos e vinte reais), 

a ser creditado até o dia 16 do mês subsequente ao mês de competência. 

 

 Parágrafo único. O valor do vale-alimentação será atualizado anualmente em 01 de abril, 

por decreto, até o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), ou até o IGP-M (Índice Geral 

de Preços do Mercado), ou até o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), ou até outro 

índice que vier a substituí-los, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, desprezando-se os 

centavos e arredondando o valor para maior.” 

 

Art. 2º. A atualização do valor do vale-alimentação de que trata esta Lei refere-se à correção 

inflacionária acumulada dos períodos de 01 de abril de 2019 a 31 de março de 2020 e de 01 de abril de 

2020 a 31 de março de 2021. 

 

 Art. 3º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, 

suplementadas oportunamente se necessário. 
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 Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação e seus efeitos retroagem a 01 de abril 

de 2021. 

 

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Prefeitura Municipal de Marília, 05 de maio de 2021. 

 

DANIEL ALONSO 

Prefeito Municipal 

 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

 O vale-alimentação dos servidores públicos municipais foi instituído pela Lei nº 

7945/2016, em substituição à cesta básica suplementar então prevista na Lei nº 3875/1993. 

 O parágrafo único do art. 3º da Lei nº 7945/2016 prevê a atualização anual do 

benefício no mês de abril, considerando-se a inflação acumulada nos 12 meses anteriores. 

 A última atualização ocorreu em 01/04/2019, referente ao período de 01/04/2018 a 

31/03/2019, passando o valor para R$360,00 (Lei nº 8376/2019). 

 No exercício de 2020 não foi discutida a atualização, haja vista o início da pandemia 

do Coronavírus (Covid-19) e decretação de situação de calamidade pública em todo o país, causando 

grandes incertezas no cenário econômico-financeiro. 

 Sabemos, porém, que nesse período de 24 meses houve perda significativa do poder 

aquisitivo do benefício diante da inflação acumulada, conforme apurado pelo IPCA (9,60%), INPC 

(10,47%) e IGP-M (40,02%). 

 Por tais razões, após estudo considerando a atual capacidade financeira do 

Município, propomos a atualização do valor do vale-alimentação para R$420,00, com vigência a partir de 

01 de abril de 2021. 

 O percentual proposto corresponde a aproximadamente 16,66% e se  refere à 

inflação acumulada dos períodos de 01 de abril de 2019 a 31 de março de 2020 e de 01 de abril de 2020 a 

31 de março de 2021. 

 O projeto visa, ainda, modificar o parágrafo único do art. 3º da Lei nº 7945/2016, 

estabelecendo que a atualização anual do benefício será até o IPCA, ou até o IGP-M, ou até o INPC, ou 

até outro índice que vier a substituí-los, acumulado nos últimos 12 meses. Trata-se de disposição já 

aprovada por essa Câmara Municipal em relação aos servidores do Poder Legislativo, conforme § 4º do 

art. 1º da Lei nº 7064/2010, com a redação dada pela Lei nº 8377/2019. 

 Por fim, ressaltamos que por força da Lei Complementar Federal nº 173/2020, os 

municípios e os demais entes da Federação estão impedidos até 31 de dezembro de 2021 de conceder 

reajuste de vencimentos e quaisquer outros benefícios que impliquem aumento de despesa com pessoal, o 

que reforça a necessidade da atualização do vale-alimentação neste momento. 

 Seguem, em anexo, os demonstrativos dos índices inflacionários, bem como as 

estimativas de impacto financeiro decorrente da atualização do benefício. 

 Diante de todo o exposto, solicitamos a apreciação e aprovação da matéria com a 

máxima urgência, a fim de que haja tempo hábil para processamento e crédito do novo valor do vale-

alimentação no dia 16/05/2021. 

 Atenciosamente, 

 

DANIEL ALONSO 

Prefeito Municipal 

 

 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 
 

Processo: Projeto de Lei nº 71/2021, da Prefeitura Municipal de Marília.  

 

Assunto: Modifica a Lei nº 7945/2016, que institui o vale-alimentação para os servidores públicos 

municipais, atualizando o valor para R$420,00 a partir de 01 de abril de 2021 e dá outras providências. 
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O Projeto de Lei Complementar que estamos apreciando, de autoria do Prefeito 

Municipal, modifica a Lei nº 7945/2016, que institui o vale-alimentação para os servidores públicos 

municipais, atualizando o valor para R$420,00 a partir de 01 de abril de 2021. 

O autor expõe que o parágrafo único do art. 3º da Lei nº 7945/2016 prevê a atualização 

anual do benefício no mês de abril, considerando-se a inflação acumulada nos 12 meses anteriores, sendo 

que a última atualização ocorreu em 01/04/2019, referente ao período de 01/04/2018 a 31/03/2019, 

passando o valor para R$360,00 (Lei nº 8376/2019). 

Continua explanando que o percentual proposto corresponde a aproximadamente 16,66% 

e se refere à inflação acumulada dos períodos de 01 de abril de 2019 a 31 de março de 2020 e de 01 de 

abril de 2020 a 31 de março de 2021.  

Pontua que a propositura tem o condão, ainda, de modificar o parágrafo único do art. 3º 

da Lei nº 7945/2016, estabelecendo que a atualização anual do benefício será até o IPCA, ou até o IGP-

M, ou até o INPC, ou até outro índice que vier a substituí-los, acumulado nos últimos 12 meses. 

O projeto vem acompanhado de demonstrativos dos índices inflacionários, bem como as 

estimativas de impacto financeiro decorrente da atualização do benefício. 

Quanto a competência legislativa, encontra respaldo na Constituição Federal (art. 30, 

inciso I) e na Lei Orgânica Municipal (art. 7º, inciso I), que preceituam a competência municipal para 

legislar sobre assuntos de interesse local. 

No que tange a redação legislativa, o projeto se adequa aos ditames da Lei Complementar 

Federal nº 95/1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis.  

Diante do exposto, nada temos a opor, deixando o mérito, principal aspecto da 

propositura, para deliberação do Plenário. 

É o nosso parecer. 

 

S.C., em 10 de maio de 2021. 

 

Evandro Galete 

Presidente 

Professora Daniela 

Luiz Eduardo Nardi 

 

 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E SERVIDOR PÚBLICO 
 

Processo: Projeto de Lei nº 71/2021, da Prefeitura Municipal de Marília.  

 

Assunto: Modifica a Lei nº 7945/2016, que institui o vale-alimentação para os servidores públicos 

municipais, atualizando o valor para R$420,00 a partir de 01 de abril de 2021 e dá outras providências. 

 

O Projeto de Lei Complementar que estamos apreciando, de autoria do Prefeito 

Municipal, modifica a Lei nº 7945/2016, que institui o vale-alimentação para os servidores públicos 

municipais, atualizando o valor para R$420,00 a partir de 01 de abril de 2021. 

O autor expõe que o parágrafo único do art. 3º da Lei nº 7945/2016 prevê a atualização 

anual do benefício no mês de abril, considerando-se a inflação acumulada nos 12 meses anteriores, sendo 

que a última atualização ocorreu em 01/04/2019, referente ao período de 01/04/2018 a 31/03/2019, 

passando o valor para R$360,00 (Lei nº 8376/2019). 

Continua explanando que o percentual proposto corresponde a aproximadamente 16,66% 

e se refere à inflação acumulada dos períodos de 01 de abril de 2019 a 31 de março de 2020 e de 01 de 

abril de 2020 a 31 de março de 2021.  

Pontua que a propositura tem o condão, ainda, de modificar o parágrafo único do art. 3º 

da Lei nº 7945/2016, estabelecendo que a atualização anual do benefício será até o IPCA, ou até o IGP-

M, ou até o INPC, ou até outro índice que vier a substituí-los, acumulado nos últimos 12 meses. 

O projeto vem acompanhado de demonstrativos dos índices inflacionários, bem como as 

estimativas de impacto financeiro decorrente da atualização do benefício. 

A estimativa de impacto financeiro mensal, apurada pela Secretaria Municipal da 

Fazenda, é de R$ 307.200,00 (trezentos e sete mil e duzentos reais). 

Diante do exposto, nada temos a opor, deixando o mérito, principal aspecto da 

propositura, para deliberação do Plenário. 

É o nosso parecer. 
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S.C., em 10 de maio de 2021. 

 

Junior Moraes 

Presidente 

Dr. Elio Ajeka                                                    Marcos Custódio 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 72/2021 

 

Modifica a Lei nº 8330/2018, que autoriza a Prefeitura 

Municipal de Marília, o Departamento de Água e Esgoto de 

Marília - DAEM e o Instituto de Previdência do Município 

de Marília - IPREMM a conceder mensalmente subsídio de 

caráter indenizatório a título de assistência médico-social aos 

seus inativos e pensionistas, alterando o valor para R$230,00 

(duzentos e trinta reais) a partir de 01 de abril de 2021 e dá 

outras providências. 

 

O Prefeito Municipal de Marília faz saber que a Câmara Municipal 

aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. A ementa da Lei nº 8330, de 30 de novembro de 2018, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, O DEPARTAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO DE MARÍLIA - DAEM E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO 

DE MARÍLIA - IPREMM A +CONCEDER MENSALMENTE SUBSÍDIO DE CARÁTER 

INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-SOCIAL AOS SEUS INATIVOS 

E PENSIONISTAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

 

Art. 2º. O caput do artigo 1º da Lei nº 8330, de 30 de novembro de 2018, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

 “Art. 1º. Ficam a Prefeitura Municipal de Marília, o Departamento de Água e Esgoto de 

Marília - DAEM e o Instituto de Previdência do Município de Marília - IPREMM autorizados a 

conceder mensalmente, a partir de 01 de abril de 2021, subsídio de caráter indenizatório a título 

de assistência médico-social aos seus inativos e pensionistas, no valor de R$230,00 (duzentos e 

trinta reais).” 

 

 Art. 3º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, 

suplementadas oportunamente se necessário. 

 

 Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação e seus efeitos retroagem a 01 de abril 

de 2021. 

 

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Prefeitura Municipal de Marília, 05 de maio de 2021. 

 

DANIEL ALONSO 

Prefeito Municipal 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

Por meio da Lei nº 8330/2018, com vigência a partir de 01/01/2019, a Prefeitura 

Municipal de Marília, o Departamento de Água e Esgoto de Marília - DAEM e o Instituto de Previdência 

do Município de Marília - IPREMM foram autorizados a conceder mensalmente o subsídio de caráter 

indenizatório a título de assistência médico-social aos seus inativos e pensionistas, no valor de R$170,00. 

O subsídio justifica-se pelo reconhecimento da necessidade de prestar auxílio 

financeiro aos inativos e pensionistas, que se encontram na maioria das vezes em vulnerável situação de 

saúde e de amparo social, e que necessitam destinar grande parte de seus proventos ao custeio de 

remédios, exames clínicos, fisioterapias e tratamentos de saúde em geral. Salienta-se que os inativos já 

experimentam, com o implemento da aposentadoria, perda financeira substancial, ante a cessação do 

pagamento proveniente do vale-alimentação e do abono de permanência, o que dificulta sobremaneira o 

investimento em saúde em fase da vida em que tal medida é indispensável. 

Desde a sua implantação, o subsídio não sofreu nenhuma alteração. 

O projeto de lei ora apresentado visa modificar a Lei nº 8330/2018, passando o valor 

do subsídio para R$230,00, com vigência a partir de 01/04/2021. 

 Segue, em anexo, a estimativa de impacto financeiro decorrente da alteração 

proposta. 

 Diante de todo o exposto, solicitamos a apreciação e aprovação da matéria com a 

máxima urgência, a fim de que haja tempo hábil para processamento e pagamento do novo valor no dia 

16/05/2021. 

 Atenciosamente, 

 

DANIEL ALONSO 

Prefeito Municipal 

 

 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 
 

Processo: Projeto de Lei nº 72/2021, da Prefeitura Municipal de Marília.  

 

Assunto: Modifica a Lei nº 8330/2018, que autoriza a Prefeitura Municipal de Marília, o Departamento 

de Água e Esgoto de Marília - DAEM e o Instituto de Previdência do Município de Marília - IPREMM a 

conceder mensalmente subsídio de caráter indenizatório a título de assistência médico-social aos seus 

inativos e pensionistas, alterando o valor para R$230,00 (duzentos e trinta reais) a partir de 01 de abril de 

2021 e dá outras providências. 

 

O Projeto de Lei Complementar que estamos apreciando, de autoria do Prefeito 

Municipal, modifica a Lei nº 8330/2018, que autoriza a Prefeitura Municipal de Marília, o Departamento 

de Água e Esgoto de Marília - DAEM e o Instituto de Previdência do Município de Marília - IPREMM a 

conceder mensalmente subsídio de caráter indenizatório a título de assistência médico-social aos seus 

inativos e pensionistas, alterando o valor para R$230,00 (duzentos e trinta reais) a partir de 01 de abril de 

2021. 

O autor argumenta que desde a sua implantação, o referido auxilio não sofreu nenhuma 

atualização. 

O projeto vem acompanhado de estimativas de impacto financeiro decorrente da 

atualização do benefício. 

Quanto a competência legislativa, encontra respaldo na Constituição Federal (art. 30, 

inciso I) e na Lei Orgânica Municipal (art. 7º, inciso I), que preceituam a competência municipal para 

legislar sobre assuntos de interesse local. 

No que tange a redação legislativa, o projeto se adequa aos ditames da Lei Complementar 

Federal nº 95/1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis.  

Diante do exposto, nada temos a opor, deixando o mérito, principal aspecto da 

propositura, para deliberação do Plenário. 

É o nosso parecer. 

 

 

S.C., em 10 de maio de 2021. 
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Evandro Galete 

Presidente 

Professora Daniela 

Luiz Eduardo Nardi 

 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E SERVIDOR PÚBLICO 
 

Processo: Projeto de Lei nº 72/2021, da Prefeitura Municipal de Marília.  

 

Assunto: Modifica a Lei nº 8330/2018, que autoriza a Prefeitura Municipal de Marília, o Departamento 

de Água e Esgoto de Marília - DAEM e o Instituto de Previdência do Município de Marília - IPREMM a 

conceder mensalmente subsídio de caráter indenizatório a título de assistência médico-social aos seus 

inativos e pensionistas, alterando o valor para R$230,00 (duzentos e trinta reais) a partir de 01 de abril de 

2021 e dá outras providências. 

 

O Projeto de Lei Complementar que estamos apreciando, de autoria do Prefeito 

Municipal, modifica a Lei nº 8330/2018, que autoriza a Prefeitura Municipal de Marília, o Departamento 

de Água e Esgoto de Marília - DAEM e o Instituto de Previdência do Município de Marília - IPREMM a 

conceder mensalmente subsídio de caráter indenizatório a título de assistência médico-social aos seus 

inativos e pensionistas, alterando o valor para R$230,00 (duzentos e trinta reais) a partir de 01 de abril de 

2021. 

O autor argumenta que desde a sua implantação, o referido auxilio não sofreu nenhuma 

atualização. 

O projeto vem acompanhado de estimativas de impacto financeiro decorrente da 

atualização do benefício. 

A estimativa de impacto financeiro mensal, apurada pelo IPREMM e pela Secretaria 

Municipal da Fazenda, é de R$ 156.960,00 (cento e cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta reais). 

Diante do exposto, nada temos a opor, deixando o mérito, principal aspecto da 

propositura, para deliberação do Plenário. 

É o nosso parecer. 

 

S.C., em 10 de maio de 2021. 

 

Junior Moraes 

Presidente 

Dr. Elio Ajeka                                                    Marcos Custódio 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


