
SESSÃO  EXTRAORDINÁRIA  DE   17  /  MAIO  /  2021  

1 
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CONVOCADA DURANTE A SESSÃO ORDINÁRIA DESTA DATA 

 

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

 

PROCESSOS CONCLUSOS 

 

01 – Primeira discussão do Projeto de Lei Complementar nº 17/2021, da Prefeitura Municipal, 

modificando a Lei Complementar nº 11/1991, transformando e unificando as funções de 

Coordenador de Serviços Administrativos e de Encarregado de Serviços Administrativos da 

Atenção Básica em 1 (uma) função de Diretor de Serviços Administrativos da Saúde, sem aumento 

de despesa. 

Votação maioria absoluta           (ver pág.   1   ) 

 

02 – Primeira discussão do Projeto de Lei nº 81/2021, 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. Revoga a Lei nº 8676/2021. Dá outras providências. 

Votação maioria absoluta            (ver pág.  4   ) 

 

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

 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 17/2021 

 

Modifica a Lei Complementar nº 11/1991, 

transformando e unificando as funções de 

Coordenador de Serviços Administrativos e de 

Encarregado de Serviços Administrativos da Atenção 

Básica em 1 (uma) função de Diretor de Serviços 

Administrativos da Saúde, sem aumento de despesa. 

 

O Prefeito Municipal de Marília faz saber que a Câmara Municipal 

aprova e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 

 

Art. 1º. Ficam transformadas e unificadas as funções de Coordenador de Serviços 

Administrativos e de Encarregado de Serviços Administrativos da Atenção Básica, existentes na estrutura 

da Secretaria Municipal da Saúde, em 1 (uma) função de Diretor de Serviços Administrativos da Saúde. 

 

 Parágrafo único. Em decorrência do disposto no caput, a Lei Complementar nº 11, de 17 de 

dezembro de 1991, modificada posteriormente, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

 

I - fica alterada a alínea “r” do inciso X - Secretaria Municipal da Saúde do art. 250-H, passando a 

vigorar com a seguinte redação:  

“r) 1 (uma) função de Diretor de Serviços Administrativos da Saúde.” 

II - fica revogada a alínea “ee” do inciso X - Secretaria Municipal da Saúde do art. 250-H; 

III - fica modificado o item IX - Secretaria Municipal da Saúde do Anexo VII - Atribuições de 

Funções de Confiança, incluindo as atribuições da função de Diretor de Serviços Administrativos 

da Saúde, conforme redação anexa a esta Lei Complementar. 

 

 Art. 2º. O disposto nesta Lei Complementar não implica em aumento de despesa, tendo em vista 

que consiste em adequações de funções já existentes na estrutura da Prefeitura Municipal de Marília. 

 

Art. 3º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Prefeitura Municipal de Marília, 05 de maio de 2021. 
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DANIEL ALONSO 

Prefeito Municipal 

 

 (Anexo da Lei Complementar nº 11/1991) 
 

ANEXO VII 

ATRIBUIÇÕES DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA 

 

... 

 

IX - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

 

... 

 

DIRETOR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE 
 

I - assessorar o Secretário Municipal da Saúde em assuntos relacionados ao seu Gabinete; 

II - representar o Secretário Municipal da Saúde quando solicitado; 

III - assessorar a estratégia da Secretaria Municipal da Saúde para comunicação social, que permita 

informar adequadamente aos meios de comunicação e à sociedade sobre as atividades, serviços 

desenvolvidos, bem como os resultados alcançados pela Rede Municipal de Atenção à Saúde; 

IV - participar de foro de discussões no intuito de garantir a articulação entre níveis municipal, regional, 

estadual e federal; 

V - participar de congressos, cursos e palestras para obter maiores conhecimentos técnico-científicos e 

consequentemente, atualização e aperfeiçoamento dos serviços prestados; 

VI - propor, executar e participar dos trabalhos e eventos organizados pela Secretaria Municipal da Saúde; 

VII - participar e colaborar, sempre que necessário, das instâncias de Controle Social do Sistema Único de 

Saúde (SUS), tais como: a) conferências de Saúde desenvolvidas pela Secretaria Municipal da Saúde 

e, quando solicitado, de Conferências em outras instâncias de governo; b) Conselhos de Saúde 

municipal, regional e local; c) Audiência Pública; e d) outras; 

VIII - formular, em conjunto com a Equipe Técnica da Secretaria Municipal da Saúde, o Plano Municipal de 

Saúde e Relatórios de Gestão; 

IX - participar de discussões sobre financiamento e utilização dos recursos vinculados e próprios na área da 

saúde; 

X - assessorar na elaboração e implementação, em conjunto com os setores afins, de Política de 

Desenvolvimento e Gestão de Recursos Humanos na Secretaria Municipal da Saúde (planejamento do 

quadro de pessoal, instrumentos de avaliação de serviços e pessoal, processo de integração de novos 

servidores, remanejamentos e transferências de locais de trabalho, Educação Permanente etc.), 

necessários à busca da eficiência, eficácia e efetividade das ações e serviços prestados; 

XI - garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos, articulando as atividades e/ou programas 

desenvolvidos pela equipe da Secretaria Municipal da Saúde, para o envio regular das informações aos 

órgãos municipais, regionais, estaduais e federais, assim como para projetos que venham a ser 

implantados no Município; 

XII - realizar reuniões periódicas com os servidores sob sua responsabilidade abordando assuntos ligados ao 

Gabinete do Secretário Municipal da Saúde, bem como para traçar estratégias de trabalho; 

XIII - formalizar os relatórios de acompanhamento da realização das ações de saúde, elaborados pela equipe 

técnica, para serem submetidos ao Secretário Municipal da Saúde; 

XIV - executar outras tarefas afins. 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

 É notório que tem havido aumento significativo no volume de serviços prestados pela 

Secretaria Municipal da Saúde, incluindo os que estão sob a responsabilidade dos integrantes da equipe 

de apoio e coordenação. 

 O projeto ora apresentado visa modificar a Lei Complementar nº 11/1991, 

transformando e unificando duas funções já existentes (Coordenador de Serviços Administrativos e 

Encarregado de Serviços Administrativos da Atenção Básica) em 1 (uma) função de Diretor de Serviços 

Administrativos da Saúde. 

 A medida possibilitará a otimização da estrutura já prevista na Lei Complementar nº 

11/1991 (art. 250-H, inciso X, alíneas “r” e “ee”), conforme as atuais necessidades da Pasta, sem 

qualquer aumento de despesa. 
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 A função de Diretor de Serviços Administrativos da Saúde será exercida 

exclusivamente por servidor do quadro de pessoal efetivo. 

Diante do exposto, solicitamos a aprovação no regime de urgência. 

Atenciosamente, 

DANIEL ALONSO 

Prefeito Municipal 

 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 
 

Processo: Projeto de Lei Complementar nº 17/2021, da Prefeitura Municipal de Marília.  

 

Assunto: Modifica a Lei Complementar nº 11/1991, transformando e unificando as funções de 

Coordenador de Serviços Administrativos e de Encarregado de Serviços Administrativos da Atenção 

Básica em 1 (uma) função de Diretor de Serviços Administrativos da Saúde, sem aumento de despesa. 

 

O Projeto de Lei Complementar que estamos apreciando, de autoria da Prefeitura 

Municipal, modifica a Lei Complementar nº 11/1991, transformando e unificando as funções de 

Coordenador de Serviços Administrativos e de Encarregado de Serviços Administrativos da Atenção 

Básica em 1 (uma) função de Diretor de Serviços Administrativos da Saúde, sem aumento de despesa. 

O autor expõe que a medida possibilitará a otimização da estrutura já prevista na Lei 

Complementar nº 11/1991 (art. 250-H, inciso X, alíneas “r” e “ee”), conforme as atuais necessidades da 

Pasta, sem qualquer aumento de despesa, sendo que a função Diretor de Serviços Administrativos da 

Saúde será exercida exclusivamente por servidor do quadro de pessoal efetivo. 

No que tange a competência legislativa, encontra respaldo na Lei Orgânica Municipal, 

que preceitua a competência para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 7º, inciso I), bem como 

dispor sobre organização, administração e execução dos serviços locais (art. 7º, inciso IX), sendo que 

reserva ao Prefeito Municipal a competência para organizar os serviços internos das repartições criadas 

por lei, sem exceder as verbas destinadas para isso (art. 63, inciso XXIV), dispondo ainda o seguinte: 

“Art. 41 São de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que disponham sobre: 

I - criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na 

Administração Direta e autárquica, ou aumento de sua remuneração; 

II - servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 

aposentadoria; 

III - criação, extinção, estruturação e atribuições das Secretarias e órgãos da 

Administração Pública;” 

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 Complementar nº 17/2021, da Prefeitura Municipal de Marília.  

 

Assunto: Modifica a Lei Complementar nº 11/1991, transformando e unificando as funções de 

Coordenador de Serviços Administrativos e de Encarregado de Serviços Administrativos da Atenção 

Básica em 1 (uma) função de Diretor de Serviços Administrativos da Saúde, sem aumento de despesa. 

 

O Projeto de Lei Complementar que estamos apreciando, de autoria da Prefeitura 

Municipal, modifica a Lei Complementar nº 11/1991, transformando e unificando as funções de 

Coordenador de Serviços Administrativos e de Encarregado de Serviços Administrativos da Atenção 

Básica em 1 (uma) função de Diretor de Serviços Administrativos da Saúde, sem aumento de despesa. 
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O autor expõe que a medida possibilitará a otimização da estrutura já prevista na Lei 

Complementar nº 11/1991 (art. 250-H, inciso X, alíneas “r” e “ee”), conforme as atuais necessidades da 

Pasta, sem qualquer aumento de despesa, sendo que a função Diretor de Serviços Administrativos da 

Saúde será exercida exclusivamente por servidor do quadro de pessoal efetivo. 

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 

 

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

 

PROJETO DE LEI Nº 81/2021 

 

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. 

Revoga a Lei nº 8676/2021. 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, especialmente a Lei nº 8676, de 11 de maio de 

2021. 

Prefeitura Municipal de Marília, 12 de maio de 2021. 

 

DANIEL ALONSO 

Prefeito Municipal 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

O Projeto visa modificar a Lei nº 8330/2018, alterando o valor do subsídio de caráter 

indenizatório a título de assistência médico-social concedido aos inativos e pensionistas da Prefeitura, do 

DAEM e do IPREMM. 

Trata-se de proposta idêntica à contida no Projeto de Lei nº 72/2021, de autoria deste 

Executivo, votado em 10/05/2021, mas que se tornou inexequível em virtude da Emenda de Vereador e 

que motivou o veto. 

Pelo novo Projeto, o valor do subsídio passa de R$170,00 para R$230,00, com 

vigência retroativa a 01/04/2021. 

Ressaltamos que o valor proposto é o que está em conformidade com os estudos de 

impacto financeiro elaborados pela Secretaria Municipal da Fazenda e pelo Instituto de Previdência do 

Município de Marília - IPREMM, os quais instruíram o Projeto de Lei nº 72/2021.  

A despesa mensal com a alteração do valor para R$230,00, correspondente a 2.616 

beneficiários, será de R$156.960,00. 

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. 

 Seguem em anexo as estimativas de impacto financeiro. 

 Diante de todo o exposto, considerando que se trata de matéria de notório interesse 

de todos os inativos e pensionistas da Prefeitura, DAEM e IPREMM, solicitamos a sua apreciação e 

aprovação no regime de urgência. 

 Atenciosamente, 

DANIEL ALONSO 

Prefeito Municipal 

 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 
 

Processo: Projeto de Lei nº 81/2021, 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. Revoga a Lei nº 8676/2021. Dá outras providências. 

 

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

Municipal, modifica a Lei nº 8330/2018, 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. Revoga a Lei nº 8676/2021. 

O autor expõe que se trata de proposta idêntica à contida no Projeto de Lei nº 72/2021, de 

autoria do Executivo, votado em 10/05/2021, mas que se tornou inexequível em virtude da Emenda de 

Vereador e que motivou o veto. 

O projeto vem acompanhado de estimativas de impacto financeiro decorrente da 

atualização do benefício. 

No que tange a competência legislativa, encontra respaldo na Lei Orgânica Municipal, 

que preceitua a competência para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 7º, inciso I), bem como 

dispor sobre organização, administração e execução dos serviços locais (art. 7º, inciso IX), sendo que 

reserva ao Prefeito Municipal a competência para organizar os serviços internos das repartições criadas 

por lei, sem exceder as verbas destinadas para isso (art. 63, inciso XXIV), dispondo ainda o seguinte: 

“Art. 41 São de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que disponham sobre: 
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I - criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na 

Administração Direta e autárquica, ou aumento de sua remuneração; 

II - servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 

aposentadoria; 

III - criação, extinção, estruturação e atribuições das Secretarias e órgãos da 

Administração Pública;” 

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 17 de maio de 2021. 

Evandro Galete 

Presidente 

Professora Daniela 

Luiz Eduardo Nardi 

 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E SERVIDOR PÚBLICO 
 

Processo: Projeto de Lei nº 81/2021, 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. Revoga a Lei nº 8676/2021. Dá outras providências. 

 

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

Municipal, modifica a Lei nº 8330/2018, 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. Revoga a Lei nº 8676/2021. 

O autor expõe que se trata de proposta idêntica à contida no Projeto de Lei nº 72/2021, de 

autoria do Executivo, votado em 10/05/2021, mas que se tornou inexequível em virtude da Emenda de 

Vereador e que motivou o veto. 

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 17 de maio de 2021. 

Junior Moraes 

Presidente 

Dr. Elio Ajeka                                                    Marcos Custódio 

 

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

 


