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S E S S Ã O  E X T R A O R D I N Á R I A  D E  2 1 / 0 2 / 2 0 2 2  
 

CONVOCADA DURANTE A SESSÃO ORDINÁRIA DESTA DATA 

 

============================================================= 

 

  

PROCESSO CONCLUSO 

 

01 – Primeira discussão do Projeto de Lei Complementar nº 2/2022, da Prefeitura Municipal, 

modificando a Lei Complementar nº 11/1991, transformando 20 (vinte) cargos de Médico 

Generalista constantes do Quadro de Pessoal Efetivo da Prefeitura Municipal de Marília em 20 

(vinte) cargos de Médico Especialista e dá outras providências.  

Há emendas em 2ª discussão 

Votação maioria absoluta 

 

============================================================= 

  

 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 2/2022 

 

Modifica a Lei Complementar nº 11/1991, 

transformando 20 (vinte) cargos de Médico 

Generalista constantes do Quadro de Pessoal Efetivo 

da Prefeitura Municipal de Marília em 20 (vinte) 

cargos de Médico Especialista e dá outras 

providências.  

 

O Prefeito Municipal de Marília faz saber que a Câmara Municipal 

aprova e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 

 

Art. 1º. Ficam transformados 20 (vinte) cargos de Médico Generalista constantes do Quadro de 

Pessoal Efetivo da Prefeitura Municipal de Marília em 20 (vinte) cargos de Médico Especialista. 

 

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 alterado o número de cargos de Médico Generalista constante do Anexo II - Quadro de 

Pessoal Efetivo, passando de 180 (cento e oitenta) para 160 (cento e sessenta); 

 

II - fica incluído o seguinte item no Anexo II - Quadro de Pessoal Efetivo: 

 

Médico Especialista 20 

 

III - ficam incluídas as atribuições, competências e requisitos para provimento do cargo de 

Médico Especialista no Anexo VIII, conforme redação anexa a esta Lei Complementar. 

 

 Art. 2º. As alterações de que trata esta Lei Complementar decorrem do disposto no art. 76 da Lei 

Complementar nº 922, de 23 de novembro de 2021. 

 

Art. 3º. As despesas decorrentes desta Lei Complementar correrão por conta de dotações do 

orçamento vigente. 

 

Art. 4º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroagem 

a 01 de fevereiro de 2022, ficando revogadas as disposições em contrário. 
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Prefeitura Municipal de Marília, 15 de fevereiro de 2022. 

 

DANIEL ALONSO 

Prefeito Municipal 

 (Anexo da Lei Complementar nº 11/1991) 

 

ANEXO VIII 

ATRIBUIÇÕES, COMPETÊNCIAS E REQUISITOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

EFETIVOS 

... 

 

MÉDICO ESPECIALISTA 

 

I- realizar consulta médica nas Unidades de Saúde, domicílio ou em outros locais definidos pelo Modelo 

de Atenção vigente no Sistema de Saúde do Município; 

II- planejar o atendimento, revisar e sumarizar o prontuário, manter histórico clínico do paciente 

considerando o seu contexto de vida; 

III- comunicar e registrar em prontuário específico as informações relevantes, de forma organizada e 

orientada para o problema do paciente; 

IV- manter comunicação respeitosa com o paciente e com seus familiares; 

V- realizar exame clínico, respeitando a privacidade e conforto do paciente; 

VI- explicar e orientar o paciente sobre os procedimentos a serem realizados; 

VII- apresentar equilíbrio emocional e disposição para cumprir ações orientadas; 

VIII- adotar medidas de biossegurança; 

IX- solicitar e interpretar exames complementares, justificando suas decisões, baseados em evidências, 

em custo/benefício, no acesso e no financiamento de recursos; 

X- obedecer às normas técnicas vigentes no serviço;  

XI- elaborar plano de cuidado para o paciente, considerando evidências encontradas na literatura, 

protocolos estabelecidos pela Secretaria Municipal da Saúde e o contexto de vida do paciente, envolvendo 

outros profissionais ou recursos comunitários, quando necessário; 

XII- contemplar o plano de cuidado, ações de prevenção e promoção em saúde, considerando o grau de 

resolutividade dos diferentes serviços de atenção à saúde ao referenciar/contra referenciar o paciente; 

XIII- participar dos programas de aprimoramento e de educação continuada propostos pela Secretaria 

Municipal da Saúde; 

XIV- participar da formação de recursos humanos, da área de saúde, o que inclui o recebimento de alunos 

no campo de estágio, de acordo com convênio firmado pela administração municipal; 

XV- apresentar-se física e mentalmente capaz para o exercício de suas atividades, tendo iniciativa, 

facilidade de comunicação e destreza para trabalhar em unidades de Pronto Atendimento; 

XVI- garantir a cadeia de sobrevivência durante todas as fases de atendimento no serviço pré-hospitalar 

fixo, até seu encaminhamento no serviço de referência; 

XVII- garantir a continuidade da atenção médica ao paciente grave, até a sua recepção por outro médico 

no serviço de urgência; 

XVIII- manter uma visão global e permanentemente atualizada dos meios disponíveis, para o atendimento 

de urgências, avaliando periodicamente a capacidade operacional; 

XIX- realizar análise da demanda do Pronto Atendimento segundo a classificação de risco em 

prioridades, previamente selecionadas e classificadas dentro do protocolo de Manchester, o 

acompanhamento da evolução do quadro clínico e sua estabilização, a determinação do local de referência 

de encaminhamento do paciente e a orientação para tratamento pós-alta;  

XX- preencher os documentos inerentes à atividade do médico e de assistência pré-hospitalar fixa;  

XXI- utilizar os recursos compatíveis ao atendimento pré-hospitalar, para os diagnósticos, intervenções 

adequadas e disponíveis para o atendimento da necessidade de saúde; 

XXII- utilizar e seguir os protocolos de atendimentos, vigentes à época, com vistas às morbidades 

sazonais e loco regionais; 

XXIII- conhecer a rede de Serviços de Saúde do Município e Região; 

XXIV- classificar a prioridade do atendimento a ser realizado, segundo protocolos de classificação de 

risco e acolhimento; 

XXV- manter contato com os serviços médicos de emergências integrados ao sistema; 
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XXVI- exercer suas atividades na rede primária de saúde, atuando nos setores de apoio apenas de forma 

excepcionalíssima e desde que haja justificativa técnica para tanto, devendo, neste último caso, se avaliar 

se há razões válidas que justifiquem o deslocamento para o setor de apoio em detrimento da rede primária 

de saúde;  

XXVII- executar todas as atribuições pertinentes à área de especialidade apresentada para enquadramento 

ou reenquadramento no cargo de Médico Especialista; 

XXVIII- executar outras atribuições correlatas, de complexidade e responsabilidade compatíveis com a 

formação profissional exigida para o cargo e decorrente de qualificação profissional apresentada para fins 

de promoção. 

REQUISITO PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Superior em Medicina, com inscrição ativa na 

respectiva circunscrição do conselho de classe, e título de especialista. 

 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

 O Projeto de Lei Complementar ora apresentado visa modificar a Lei Complementar 

nº 11/1991, transformando 20 cargos de Médico Generalista constantes do Quadro de Pessoal Efetivo da 

Prefeitura Municipal de Marília em 20 cargos de Médico Especialista. 

 A medida decorre do disposto no art. 76 da Lei Complementar nº 922/2021, haja vista 

que, após a sua aprovação e publicação, foram apresentados requerimentos com títulos de 

especialidades não previstas no referido Quadro. 

Lei Complementar nº 922/2021: 

“Art. 76. Aos atuais titulares de cargo de Médico e aos candidatos aprovados nos 

concursos públicos para o cargo de Médico válidos na data de vigência desta Lei 

Complementar aplicam-se as seguintes disposições: 

I - os servidores que possuam título de especialista e que, até 31 de janeiro de 2022, 

impreterivelmente, protocolarem requerimento com o respectivo certificado, em cópia 

autenticada ou cópia simples acompanhada do original, serão reenquadrados em 

cargo de Médico Especialista, Nível 1, a partir de 01 de fevereiro de 2022; 

II - os servidores que não apresentarem o certificado no prazo estabelecido serão 

enquadrados no cargo de Médico Generalista.” 

 Segue em anexo o atual o Quadro de Pessoal Efetivo. 

 Diante do exposto, solicitamos a apreciação e aprovação da matéria no regime de 

urgência, a fim de que sejam realizados os enquadramentos necessários com vigência a partir de 01 de 

fevereiro de 2022. 

Atenciosamente, 

DANIEL ALONSO 

Prefeito Municipal 

 

 

(Anexo da Lei Complementar nº 11/1991) 

 

ANEXO II 

 
QUADRO DE PESSOAL EFETIVO 

(VIGÊNCIA: 01/02/2022) 

 

DENOMINAÇÃO 

NÚMERO 

DE 

CARGOS 

Administrador de Rede 2 

Advogado do Município 12 

Agente Comunitário de Saúde 422 

Agente de Controle de Endemias 135 

Agente de Controle de Zoonoses 23 

Agente de Fiscalização do PROCON-Marília 3 

Agente de Saúde 14 

Agente de Vigilância Patrimonial 216 
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Agente Operacional 326 

Agente Operacional de Carpintaria e Marcenaria 6 

Agente Operacional de Obras e Manutenção 7 

Agente Operacional de Serralheria e Soldas 1 

Agente Operacional de Serviços 750 

Almoxarife 1 

Analista Contábil 26 

Analista de Controle Interno 1 

Analista de Dados 6 

Analista e Programador de Sistemas 7 

Arquiteto 10 

Arquivista 5 

Assistente Administrativo 470 

Assistente de Farmacêutico 77 

Assistente de Suporte em T.I. 5 

Assistente Social 70 

Atendente de Enfermagem 3 

Auditor-Autorizador/Fiscalizador 4 

Auxiliar de Desenvolvimento Escolar 450 

Auxiliar de Impressor 3 

Auxiliar de Topografia 2 

Auxiliar em Saúde Bucal 40 

Bibliotecário 5 

Biomédico 5 

Bombeiro Civil 7 

Borracheiro 1 

Cirurgião Dentista 53 

Cuidador Social 69 

Desenhista 7 

Diretor de Escola Municipal 64 

Educador Social 34 

Eletricista 6 

Enfermeiro 97 

Engenheiro Agrônomo 2 

Engenheiro Ambiental 1 

Engenheiro Civil 16 

Engenheiro de Segurança do Trabalho 6 

Engenheiro Eletricista 4 

Engenheiro Florestal 1 

Farmacêutico 45 

Fiscal de Obras 26 

Fiscal de Posturas 41 

Fiscal de Rendas 20 

Fisioterapeuta 28 

Fonoaudiólogo 21 

Fotógrafo 2 

Guarda-Vidas 1 

Instrutor de Banda Marcial 3 

Instrutor de Dança 1 

Instrutor de Formação e Comunicação 1 

Instrutor de Treinamento em Elétrica 2 

Instrutor de Treinamento em Informática 64 

Maestro 3 

Mecânico 5 

Médico Generalista 180 

Médico Especialista – área Angiologia 3 



SESSÃO  EXTRAORDINÁRIA  DE   21  /  FEVEREIRO  /  2022  

5 

 

Médico Especialista – área Cardiologia 4 

Médico Especialista – área Cardiologia Pediátrica 2 

Médico Especialista – área Clínica Médica 45 

Médico Especialista – área Dermatologia 2 

Médico Especialista – área Endocrinologia e Metabologia 2 

Médico Especialista – área Gastroenterologia 2 

Médico Especialista – área Geriatria 3 

Médico Especialista – área Ginecologia e Obstetrícia 24 

Médico Especialista – área Infectologia 2 

Médico Especialista – área Mastologia 2 

Médico Especialista – área Medicina de Emergência 30 

Médico Especialista – área Medicina do Trabalho 3 

Médico Especialista – área Neurologia 3 

Médico Especialista – área Neurologia Pediátrica 2 

Médico Especialista – área Oftalmologia 2 

Médico Especialista – área Ortopedia 6 

Médico Especialista – área Otorrinolaringologia 3 

Médico Especialista – área Pediatria 24 

Médico Especialista – área Pneumologia 2 

Médico Especialista – área Psiquiatria 10 

Médico Especialista – área Psiquiatria da Infância e Adolescência 3 

Médico Especialista – área Reumatologia 2 

Médico Especialista – área Urologia 2 

Médico Veterinário 15 

Mensageiro 2 

Motorista 307 

Motorista Socorrista 78 

Nutricionista 13 

Operador de Motolância 5 

Orientador Social 20 

Pesquisador em Paleontologia 1 

Pintor de Veículos 1 

Procurador Jurídico 20 

Professor de Educação Especial da Educação Básica 49 

Professor de Educação Física 62 

Professor de EMEF 640 

Professor de EMEI 990 

Professor de Inglês da Educação Básica 30 

Professor de LIBRAS da Educação Básica 1 

Psicólogo 51 

Psicopedagogo 3 

Supervisor de Saneamento 38 

Supervisor de Saúde 33 

Técnico Agrícola 3 

Técnico de Enfermagem 289 

Técnico de Enfermagem do Trabalho 3 

Técnico de Segurança do Trabalho 10 

Técnico Desportivo 3 

Telefonista 25 

Telefonista Auxiliar da Regulação Médica - TARM 34 

Terapeuta Ocupacional 16 

Topógrafo 2 

 

 

 

 



SESSÃO  EXTRAORDINÁRIA  DE   21  /  FEVEREIRO  /  2022  

6 

 

 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 
 

Processo: Projeto de Lei Complementar nº 2/2022, da Prefeitura Municipal de Marília.  

 

Assunto: Modifica a Lei Complementar nº 11/1991, transformando 20 (vinte) cargos de Médico 

Generalista constantes do Quadro de Pessoal Efetivo da Prefeitura Municipal de Marília em 20 (vinte) 

cargos de Médico Especialista e dá outras providências. 

 

O Projeto de Lei Complementar nº 2/2022 que estamos apreciando, de autoria da 

Prefeitura Municipal, modifica a Lei Complementar nº 11/1991, transformando 20 (vinte) cargos de 

Médico Generalista constantes do Quadro de Pessoal Efetivo da Prefeitura Municipal de Marília em 20 

(vinte) cargos de Médico Especialista. 

O autor expõe que a Lei Complementar nº 922/2021 autorizou a transformação de cargos 

de médico em cargos de médico generalista mediante apresentação de título de especialista. No entanto, 

os servidores que apresentaram esses títulos superaram a quantidade de cargos, motivo pelo qual se faz 

necessário o presente projeto. 

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 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 18 de fevereiro de 2022. 

 

Professora Daniela 

Vice-Presidente 

Luiz Eduardo Nardi 

Junior Moraes 

Suplente  

 

 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E SERVIDOR PÚBLICO 
 

Processo: Projeto de Lei Complementar nº 2/2022, da Prefeitura Municipal.  

 

Assunto: Modifica a Lei Complementar nº 11/1991, transformando 20 (vinte) cargos de Médico 

Generalista constantes do Quadro de Pessoal Efetivo da Prefeitura Municipal de Marília em 20 (vinte) 

cargos de Médico Especialista e dá outras providências. 

 

O Projeto de lei complementar que analisamos, de autoria da Prefeitura Municipal, 

modifica a Lei Complementar nº 11/1991, transformando 20 (vinte) cargos de Médico Generalista 

constantes do Quadro de Pessoal Efetivo da Prefeitura Municipal de Marília em 20 (vinte) cargos de 

Médico Especialista e dá outras providências. 

O autor expõe que a Lei Complementar nº 922/2021 autorizou a transformação de cargos 

de médico em cargos de médico generalista mediante apresentação de título de especialista. No entanto, 

os servidores que apresentaram esses títulos superaram a quantidade de cargos, motivo pelo qual se faz 

necessário o presente projeto. 
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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 18 de fevereiro de 2022. 

 

Junior Moraes 

Presidente 

Dr. Elio Ajeka 

Marcos Custódio 

 

 

 

EMENDA Nº 1 

 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 2/2022 

 

EMENDAS – SEGUNDA DISCUSSÃO 

 

I -  Incluir artigo, que será o 3º, renumerando-se os demais, com a seguinte redação: 

“Art. 3º. O § 3º, do art. 4º, da Lei Complementar nº 674, de 20 de março de 2013, 

passa vigorar com a seguinte redação: 

“§ 3º. As funções gratificadas de que trata o art. 3º, não fazem parte das 

atribuições próprias dos cargos de provimento efetivo, e somente podem ser 

atribuídas a servidores efetivos.”” 

 

II -  O art. 4º, renumerado para art. 5º, conforme proposta acima (item I), passa vigorar com a seguinte 

redação: 

“Art. 5º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação e: 

I – seus efeitos retroagem a 01 de fevereiro de 2022 quanto aos artigos 1º e 2º, 

ficando revogadas as disposições em contrário; 

II – seus efeitos retroagem a 01 de janeiro de 2022 quanto ao art. 3º, ficando 

revogados o § 4º do art. 6º, e o § 5º do art. 7º, da Lei Complementar nº 674, de 20 de 

março de 2013.” 

 

OBSERVAÇÃO:  Com a aprovação da presente emenda, fazer a necessária alteração na ementa do 

Projeto. 

Câmara Municipal de Marília, 16 de fevereiro de 2022. 

 

Evandro de Oliveira Galete  

1º Vice-Presidente 

 

Silvia Daniela Domingos D'Avila Alves 

1º Secretário 

Elio Eiji Ajeka 

2º Secretário 

 

 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 02/2022 

 

EMENDA - 2 

 

Dar a seguinte redação à ementa: 

 

“Modifica a Lei Complementar nº 11/1991, transformando 20 (vinte) cargos de Médico 

Generalista constantes do Quadro de Pessoal Efetivo da Prefeitura Municipal de Marília em 20 

(vinte) cargos de Médico Especialista. Modifica a Lei Complementar nº 918/2021. Dá outras 

providências.” 

 

Incluir um artigo, onde couber, com a seguinte redação: 
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“Art. ... . A Lei Complementar nº 918, de 04 de novembro de 2021, passa a vigorar com as 

seguintes alterações: 

 

‘Art. 133. As promoções poderão ocorrer após os seguintes prazos: 

 

I - do Nível 1 para o Nível 2: após 4 (quatro) anos de efetivo exercício no cargo, contados 

do enquadramento no Nível 1; 

II - do Nível 2 para o Nível 3: após 8 (oito) anos de efetivo exercício no cargo, contados do 

enquadramento no Nível 1; 

III - do Nível 3 para o Nível 4: após 12 (doze) anos de efetivo exercício no cargo, contados 

do enquadramento no Nível 1. 

 

Parágrafo único - ... 

 

... 

 

Art. 197. Esta Lei Complementar entra em vigor: 

 

I - ... 

 

II - em 01 de fevereiro de 2022: os artigos 123, 125 a 155 e 157 a 161, o item C do Anexo I e 

os Anexos II, III, IV e V; 

 

III - em 01 de maio de 2022: o artigo 156.’” 

 

Prefeitura Municipal de Marília,  18     de fevereiro de 2022. 

 

DANIEL ALONSO 

Prefeito Municipal 

 

Senhor Presidente, 

 Apresentamos Emenda ao Projeto de Lei Complementar nº 02/2022, que modifica a 

Lei Complementar nº 11/1991, transformando 20 (vinte) cargos de Médico Generalista constantes do 

Quadro de Pessoal Efetivo da Prefeitura Municipal de Marília em 20 (vinte) cargos de Médico 

Especialista e dá outras providências. 

 A emenda foi solicitada pelo IPREMM e consiste na seguintes alterações na Lei 

Complementar nº 918/2021: 1) artigo 133: trata-se apenas de correção e padronização do dispositivo ao 

art. 6º da Lei Complementar nº 922/2021 (Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos servidores da 

Prefeitura), não havendo qualquer alteração dos benefícios; 2) artigo 197: a proposta visa alterar a data de 

vigência do artigo 156 da Lei Complementar nº 918/2021, que prevê a extinção, na vacância, do cargo de 

Agente de Vigilância Patrimonial; pela emenda, propomos que o dispositivo entre em vigor a partir de 

01/05/2022, uma vez que há concurso público vigente para o cargo, tendo sido aberta no edital uma vaga 

ainda não provida, pois depende de aposentadoria prevista para os próximos 60 dias. 

 Atenciosamente, 

 

DANIEL ALONSO 

Prefeito Municipal 

 

============================================================= 

 ============================================================= 

 ============================================================= 

  


