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CONVOCADA DURANTE A SESSÃO ORDINÁRIA DESTA DATA 

 

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

 

PROCESSOS CONCLUSOS 

 

01 – Discussão única do Projeto de Lei nº 80/2021, da Prefeitura Municipal, autorizando o Poder 

Executivo abrir créditos adicionais especial e suplementares no orçamento vigente do Município, 

no valor total de R$7.639.251,60, para o custeio das ações de enfrentamento da emergência pública 

decorrente do Coronavirus (COVID-19), e demais despesas de custeio da Secretaria Municipal da 

Saúde e dá outras providências. 

Há emenda 

       (ver pág.    1   ) 

 

02 – Primeira discussão do Projeto de Lei nº 76/2021, do Vereador Luiz Eduardo Nardi (PODEMOS), 

denominando Rua Waldemar Martins de Lara a via pública 02, do Loteamento denominado Sítios 

de Recreio Ribeirão dos Índios, aprovado pelo Decreto nº 10830/2012. 

       (ver pág.   5    ) 

 

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

 

PROJETO DE LEI Nº 80/2021 

 

Autoriza o Poder Executivo abrir créditos adicionais especial 

e suplementares no orçamento vigente do Município, no 

valor total de R$7.639.251,60, para o custeio das ações de 

enfrentamento da emergência pública decorrente do 

Coronavirus (COVID-19), e demais despesas de custeio da 

Secretaria Municipal da Saúde e dá outras providências. 

 

O Prefeito Municipal de Marília faz saber que a Câmara Municipal 

aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito adicional especial no orçamento 

vigente do Município no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), para o custeio da Manutenção do 

Conselho Municipal da Saúde - COMUS, conforme segue: 

 

 02 – Prefeitura Municipal de Marília 

 02.09.00 – Secretaria Municipal da Saúde 

           02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde 

4.4.90.52 – 10.122.0207.2.244 - 05.000.0000 .............................. R$ 30.000,00 

 

Parágrafo único. O valor do presente crédito será coberto com recursos provenientes da 

anulação parcial das seguintes dotações e conforme previsto no Artigo 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal 

nº 4.320/1.964, abaixo descrito: 

                           

                             02 – Prefeitura Municipal de Marília 

 02.12.00 – Secretaria Municipal de Obras Públicas 

                  4.4.90.51 – 15.451.0213.1.227 - 05.000.0000....................................... R$ 30.000,00 

 

Art. 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito adicional suplementar no 

orçamento vigente do Município no valor de R$2.729.623,00 (dois milhões setecentos e vinte e nove mil 

seiscentos e vinte e três reais), para o custeio das ações de enfrentamento da emergência pública 

decorrente do Coronavirus (COVID-19), da Secretaria Municipal da Saúde, conforme segue: 

 

 02 – Prefeitura Municipal de Marília 
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 02.09.00 – Secretaria Municipal da Saúde 

           02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde 

3.3.90.39 – 10.122.0231.2.357 - 01.312.0312 .............................. R$ 50.000,00 

3.3.50.39 – 10.122.0231.2.357 - 02.312.0312 .............................. R$ 435.150,00 

3.1.90.11 – 10.122.0231.2.357 - 05.312.0312 .............................. R$ 150.000,00 

3.1.90.16 – 10.122.0231.2.357 - 05.312.0312 .............................. R$ 30.000,00 

3.3.50.39 – 10.122.0231.2.357 - 05.312.0312 .............................. R$ 1.764.473,00 

3.3.90.30 – 10.122.0231.2.357 - 05.312.0312 .............................. R$ 200.000,00 

3.3.90.32 – 10.122.0231.2.357 - 05.312.0312 .............................. R$ 100.000,00 

TOTAL ........................................................................................ R$ 2.729.623,00 
Parágrafo único. O valor do presente crédito será coberto com recursos provenientes da 

anulação parcial das seguintes dotações e conforme previsto no Artigo 43, § 1º, Inciso II e III, da Lei 

Federal nº 4.320/1.964, abaixo descrito: 

                           

                             02 – Prefeitura Municipal de Marília 

 02.03.00 – Secretaria Municipal da Administração 

                  4.4.90.52 – 06.182.0211.2.207 - 01.110.0000....................................... R$ 50.000,00 

02.09.00 – Secretaria Municipal da Saúde  

3.3.50.39 – 10.302.0207.2.247 - 05.000.0000 .............................. R$ 200.000,00 

3.3.90.39 – 10.305.0207.2.250 - 05.000.0000 .............................. R$ 244.473,00 

4.4.90.52 – 10.122.0231.2.357 - 05.312.0312 .............................. R$ 600.000,00 

02.12.00 – Secretaria Municipal de Obras Públicas  

4.4.90.51 – 15.451.0213.1.230 - 02.110.0000 .............................. R$ 165.150,00 

SUBTOTAL ................................................................................ R$ 1.259.623,00 

Artigo 43, § 1º. Inciso II, Lei Federal nº 4.320/1964 (Estadual) ....................... R$ 270.000,00  

Artigo 43, § 1º. Inciso II, Lei Federal nº 4.320/1964 (Federal) ......................... R$ 1.200.000,00 

TOTAL ........................................................................................ R$ 2.729.623,00 

 

Art. 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito adicional suplementar no 

orçamento vigente do Município no valor de R$4.879.628,60 (quatro milhões oitocentos e setenta e nove 

mil seiscentos e vinte e oito reais e sessenta centavos), para o custeio da Secretaria Municipal da Saúde, 

conforme segue: 

 

 02 – Prefeitura Municipal de Marília 

 02.09.00 – Secretaria Municipal da Saúde 

           02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde 

3.3.90.30 – 10.301.0207.2.246 - 02.000.0000 .............................. R$ 503.443.20 

3.3.90.30 – 10.301.0207.2.246 - 05.000.0000 .............................. R$ 207.232,68 

3.3.50.39 – 10.302.0207.2.247 - 05.000.0000 .............................. R$ 3.400.000,00 

4.4.90.52 – 10.302.0207.2.247 - 05.000.0000 .............................. R$ 700.000,00 

3.3.90.32 – 10.303.0207.2.248 - 02.000.0000 .............................. R$ 68.952,72 

TOTAL ........................................................................................ R$ 4.879.628,60 
 

Parágrafo único. O valor do presente crédito será coberto com recursos provenientes da 

anulação parcial das seguintes dotações e conforme previsto no Artigo 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal 

nº 4.320/1.964, abaixo descrito: 

                           

                             02 – Prefeitura Municipal de Marília 

 02.05.00 – Secretaria Municipal de Planejamento Urbano 

                  4.4.90.51 – 15.482.0205.1.239 - 02.000.0000....................................... R$ 300.000,00 

4.4.90.51 – 15.482.0205.1.239 - 05.000.0000 .............................. R$ 230.000,00 

02.06.00 – Secretaria Municipal da Fazenda 

3.3.90.93– 04.123.0226.2.227 - 05.110.0000 ............................... R$ 200.000,00 

02.07.00 – Secretaria Municipal da Educação 

3.3.90.39 – 12.365.0203.2.235 - 05.213.0000 .............................. R$ 327.232,68 

02.10.00 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social  

3.3.90.39 – 08.244.0228.2.274 - 05.000.0000 .............................. R$ 200.000,00 

4.4.90.51 – 08.244.0208.1.202 - 05.000.0000 .............................. R$ 350.000,00 

3.3.90.30 – 08.244.0208.2.348 - 05.000.0000 .............................. R$ 150.000,00 

4.4.90.52 – 08.244.0208.2.348 - 05.000.0000 .............................. R$ 180.000,00 
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02.12.00 – Secretaria Municipal de Obras Públicas  

3.3.90.39 – 15.451.0213.2.284 - 05.000.0000 .............................. R$ 900.000,00 

4.4.90.51 – 15.451.0213.1.227 - 05.000.0000 .............................. R$ 870.000,00 

4.4.90.51 – 15.451.0213.1.230 - 02.110.0000 .............................. R$ 272.395,92 

4.4.90.51 – 17.512.0213.1.233 - 05.000.0000 .............................. R$ 900.000,00 

TOTAL ........................................................................................ R$ 4.879.628,60 

 

Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado, ainda, relativamente à inclusão do crédito adicional 

especial de que trata esta Lei: 

 

I - a promover as alterações necessárias na Lei nº 8158, de 28 de novembro de 2017, que dispõe 

sobre o Plano Plurianual do Município de Marília para o período de 2018 a 2021, em 

conformidade com o disposto no § 7º do artigo 7º da referida Lei; 

 

II - a promover as alterações necessárias na Lei nº 8550, de 29 de junho de 2020, que estabelece as 

diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021. 

 

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Prefeitura Municipal de Marília, 12 de maio de 2021. 

 

DANIEL ALONSO 

Prefeito Municipal 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

O projeto de lei que submetemos à apreciação dos Senhores Vereadores visa autorizar 

a abertura de um crédito adicional especial e suplementar no orçamento vigente do Município no valor de 

R$7.639.251,60, relativo à Secretaria Municipal da Saúde, para custeio das ações de enfrentamento da 

emergência pública decorrente do Coronavírus (COVID-19) e demais despesas da Secretaria Municipal 

da Saúde, conforme as seguintes justificativas, embasamentos e informações: 

1. Existência de pandemia do Coronavírus (COVID-19), nos termos declarados pela 

Organização Mundial da Saúde - OMS; 

2. Constituição Federal: art. 196, que dispõe que a saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação; e art. 170, que dispõe que a ordem econômica tem por fim assegurar a todos existências 

dignas, conforme os ditames da justiça social; 

3. Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus 

(COVID-19), com as alterações promovidas pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, 

regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020; 

4. Portaria Ministério da Saúde nº 356, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a 

regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 

5. Portaria Ministério da Saúde nº 454, de 20 de março de 2020, que declara, em todo 

território nacional, o estado de transmissão comunitária do Coronavírus (COVID-19); 

6. Existência de calamidade pública reconhecida pela Câmara dos Deputados em 18 

de março de 2020 e pelo Senado Federal em 20 de março de 2020, para os fins do artigo 65 da Lei 

Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2020, nos termos do Decreto Legislativo do Congresso 

Nacional nº 06, de 20 de março de 2020; 

7. Situação de calamidade pública reconhecida pelo Governo do Estado de São Paulo, 

por meio do Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020, e quarentena declarada pelo Decreto Estadual nº 

64.881, de 22 de março de 2020; 

8. Ocorrência do estado de calamidade pública nos municípios do Estado de São Paulo 

reconhecida pela Assembleia Legislativa por meio do Decreto Legislativo nº 2.495/2020, para efeitos do 

artigo 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000; 

9. Estado de calamidade pública reconhecido pelo Município de Marília por meio do 

Decreto nº 12.976, de 20 de março de 2020 e respectivas modificações. 
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O crédito adicional especial de que trata o art. 1º (R$30.000,00), refere-se à anulação 

parcial de dotação vigente no orçamento do município e tem por finalidade aquisições de equipamentos e 

materiais permanentes destinados a Manutenção do Conselho Municipal da Saúde – COMUS, com 

recurso federal. 

Quanto ao crédito adicional suplementar de que trata o art. 2° (R$2.729.623,00), do 

montante total, R$1.470.000,00 refere-se à excesso de arrecadação, o restante, por anulações parciais de 

dotações vigentes no orçamento do município. As despesas tem por finalidade o custeio das ações de 

enfrentamento da emergência pública decorrente do Coronavirus (COVID-19), relativos ao custeio da 

folha de pagamento dos servidores da Saúde, aquisições de insumos, materiais de limpeza, produtos de 

higienização, materiais de proteção e segurança, medicamentos, prestadores de serviços pessoa jurídica, 

dentre outros, destinados à Secretaria Municipal da Saúde. 

O valor supracitado quanto ao excesso de arrecadação, tem como origem portaria do 

Ministério da Saúde e Resolução da Secretaria de Estado da Saúde, conforme segue:  

Resolução SS n° 47, de 26 de março de 2021 R$ 270.000,00 (Rec. Estadual) 

Portaria n° 650, de 08 de abril de 2021 R$ 1.200.000,00 (Rec. Federal) 

O crédito adicional suplementar de que trata o art. 3º (R$4.879.628,60), refere-se às 

anulações parciais de dotações vigentes no orçamento do município. As despesas tem por finalidade o 

custeio geral da Secretaria Municipal da Saúde, relativos à aquisições de insumos, materiais de limpeza, 

produtos de higienização, materiais de proteção e segurança, medicamentos, equipamentos e materiais 

permanentes, prestadores de serviços pessoa jurídica, dentre outros, destinados à Secretaria Municipal da 

Saúde. 

Anexo cópia do Protocolo 20879/2021, interno SS.60 n°09/2021, o qual originou as 

aberturas de créditos presente no respectivo projeto de lei e, resoluções e portarias mencionadas acima 

quanto aos ingressos de recursos financeiros.  

Diante do exposto, solicitamos a aprovação com urgência. 

                         Atenciosamente, 

DANIEL ALONSO 

Prefeito Municipal 

 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E SERVIDOR PÚBLICO 
 

Processo: Projeto de Lei nº 80/2021, da Prefeitura Municipal. 

 

Assunto: Autoriza o Poder Executivo abrir créditos adicionais especial e suplementares no orçamento 

vigente do Município, no valor total de R$7.639.251,60, para o custeio das ações de enfrentamento da 

emergência pública decorrente do Coronavirus (COVID-19), e demais despesas de custeio da Secretaria 

Municipal da Saúde e dá outras providências. 

 

O projeto de lei que estamos apreciando, de autoria da Prefeitura Municipal, autoriza o 

Poder Executivo abrir créditos adicionais especial e suplementares no orçamento vigente do Município, 

no valor total de R$7.639.251,60, para o custeio das ações de enfrentamento da emergência pública 

decorrente do Coronavirus (COVID-19), e demais despesas de custeio da Secretaria Municipal da Saúde. 

O projeto vem acompanhado de cópia do Protocolo 20879/2021, interno SS.60 

n°09/2021, o qual originou as aberturas de créditos presente no respectivo projeto de lei e, ainda, contém 

resoluções e portarias quanto aos ingressos de recursos financeiros. 

Conforme dispõe a Lei Orgânica do Município, matéria orçamentária, bem como a que 

autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios, prêmios e subvenções, é iniciativa exclusiva do 

Prefeito. 

Legislação maior ainda define que nenhum projeto de lei que implique a criação ou 

aumento de despesa pública será sancionado sem que dele conste a indicação dos recursos disponíveis, 

próprios para atender aos novos encargos, o que também se aplica para abertura de créditos. Esta situação 

é muito bem observada pelo Executivo. 

O projeto também prevê a realização das adequações necessárias à Lei nº 8158, de 28 de 

novembro de 2017, que estabeleceu o Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021 e à Lei nº 8550, de 

29 de junho de 2020, que estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021.  

Ante o exposto, no que compete analisar, somos favoráveis à aprovação do presente 

Projeto de Lei, deixando o mérito para apreciação dos Senhores Vereadores. 

S.C., em 17 de maio de 2021. 
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Junior Moraes 

Presidente 

Dr. Elio Ajeka  

Marcos Custódio 

 

PROJETO DE LEI Nº 80/2021 

 

EMENDA - 1 

 

Incluir um artigo ao Projeto, onde couber, com a seguinte redação: 

 

“Art. ... . O parágrafo único do artigo 3º da Lei nº 8675, de 11 de maio de 2021, passa a vigorar com 

a seguinte redação: 

 

“Parágrafo único. O valor do presente crédito será coberto com recursos previstos no art. 43, § 1º, 

III da Lei Federal nº 4.320/1.964:                

 

05 – FUMARES – Fundação Mariliense de Recuperação Social 

 05.01.00 – FUMARES – Fundação Mariliense de Recuperação Social           

3.3.90.30 – 04.122.0402.2.501 - 05.000.0000 ........................ R$ 30.000,00 

3.3.90.39 – 04.122.0402.2.501 - 05.000.0000 ........................ R$ 40.000,00 

TOTAL .................................................................................. R$ 70.000,00” 

 

Prefeitura Municipal de Marília, 17 de maio de 2021. 

 

DANIEL ALONSO 

Prefeito Municipal 

 

Senhor Presidente, 

 Apresentamos Emenda ao Projeto de Lei nº 80/2021, que visa autorizar a abertura de 

créditos adicionais no orçamento vigente do Município. 

 A Emenda consiste exclusivamente na correção de um número da funcional 

programática constante do parágrafo único do art. 3º da Lei nº 8675/2021, conforme segue: 

 Como constou:  

3.3.90.39 – 04.122.0402.2.502 - 05.000.0000.......................R$ 40.000,00 

 Correto:  

3.3.90.39 – 04.122.0402.2.501 - 05.000.0000.......................R$ 40.000,00 

 Atenciosamente, 

DANIEL ALONSO 

Prefeito Municipal 

 

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

 

PROJETO DE LEI Nº 76/2021 

 
Denomina Rua Waldemar Martins de Lara a via pública 02, 

do Loteamento denominado Sítios de Recreio Ribeirão dos 

Índios, aprovado pelo Decreto nº 10830/2012. 

 

O Prefeito Municipal de Marília faz saber que a Câmara Municipal aprova 

e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Fica denominada Rua Waldemar Martins de Lara a via pública 02, do 

Loteamento denominado Sítios de Recreio Ribeirão dos Índios, aprovado pelo Decreto nº 10830, de 29 de 

junho de 2012. 

 

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Câmara Municipal de Marília, 23 de abril de 2021. 

 

Luiz Eduardo Nardi (PODEMOS)  

Vereador 

 

J U S T I F I C A T I V A  

 

O projeto de lei que estamos propondo à apreciação dos nobres pares visa denominar Rua 

Waldemar Martins de Lara a via pública 02, do Loteamento denominado Sítios de Recreio Ribeirão dos 

Índios, aprovado pelo Decreto nº 10830, de 29 de junho de 2012. 

Nascido aos 7 de novembro de 1933, no Município de Taiúva – SP, nosso homenageado 

era filho de Joaquim Martins de Lara e de Analia Pinelli. 

Residente em Marília, desde 1958, exerceu por 20 anos a função de representante de 

laboratórios farmacêuticos, tendo trabalhado no SANDOZ, ELLY LYLLY, MEAD JOHNSON, entre 

outros. Também trabalho na CODEMAR nos anos de 1983 a 1985 e, em 1985, entrou no serviço público 

como fiscal de posturas, tendo se aposentado em 1993, como Secretário Municipal de Política e Governo. 

Era casado com Dairce de Oliveira Martins de Lara, com quem teve os filhos Renato, 

Rogério e Louise. 

Faleceu aos 5 de novembro de 2013, em nossa cidade, com 79 anos. 

Anexamos ao Projeto breve histórico de nosso homenageado e respectiva certidão de 

óbito. 

Solicito o apoio e a devida aprovação do Projeto, por entender que se trata de justa 

homenagem. 

Câmara Municipal de Marília, 23 de abril de 2021. 

 

Luiz Eduardo Nardi (PODEMOS)  

Vereador 

 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 
 

Processo: Projeto de Lei nº 76/2021, do vereador Luiz Eduardo Nardi (PODEMOS). 

 

Assunto: Denomina Rua Waldemar Martins de Lara a via pública 02, do Loteamento denominado Sítios 

de Recreio Ribeirão dos Índios, aprovado pelo Decreto nº 10830/2012. 

 

Analisamos Projeto de Lei do vereador Luiz Eduardo Nardi (PODEMOS), que denomina 

Rua Waldemar Martins de Lara a via pública 02, do Loteamento denominado Sítios de Recreio Ribeirão 

dos Índios, aprovado pelo Decreto nº 10830/2012. 

O projeto vem acompanhado de certidão de óbito e currículo do homenageado, em 

atendimento à Lei Municipal nº 1861, de 11 de novembro de 1971. 

Quanto a competência legislativa, encontra respaldo na Lei Orgânica Municipal, que 

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

preceitua ainda: 

“Art. 15 Compete à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, dispor sobre todas 

as matérias de competência do Município e, especialmente: 

(...) 

XIX – dar denominação a próprios, vias e logradouros públicos, assim como modificá-la, 

podendo também ser iniciativa do Executivo.” 

Pelo exposto, nada temos a opor, deixando o mérito, principal aspecto da propositura, 

para deliberação do Plenário. 

É o nosso parecer. 

S.C., em 14 de maio de 2021. 

Evandro Galete 

Presidente 

Professora Daniela 

Marcos Custódio 

Suplente 

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

 


