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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  1 5 / 0 8 / 2 0 2 2  

CONVOCADA DURANTE A SESSÃO ORDINÁRIA DESTA DATA 

 

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

 

PROCESSOS CONCLUSOS 

 

01 – Primeira discussão do Projeto de Lei Complementar nº 22/2022, da Prefeitura Municipal, 

modificando a Lei Complementar nº 922/2021, visando à integração do adicional de 1/3 (um terço) 

de que trata o art. 20-B da Lei nº 3200/1986 ao vencimento inicial do cargo de Diretor de Escola 

Municipal e dá outras providências. 

Votação maioria absoluta 

(ver pág.  2    ) 

 

02 – Primeira discussão do Projeto de Lei nº 79/2022, da Prefeitura Municipal, modificando a Lei a nº 

7648/2014, que dispõe sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos como organizações 

sociais. 

(ver pág.  6    ) 

 

03 – Discussão única do Projeto de Lei nº 86/2022, da Prefeitura Municipal, autorizando o Poder 

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

valor total de R$1.724.570,41, sendo que R$650.073,96 se  referem ao convênio 000203/2021 

firmado com o Governo do Estado de São Paulo para o Programa de Incremento ao Bosque 

Municipal, R$10.000,00 se refere ao regime de adiantamento de numerários da Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente e R$1.064.496,45 se refere à aquisição de materiais para o 

reservatório da ETE Peixe e dá outras providências 

(ver pág.  8    ) 

 

04 – Discussão única do Projeto de Lei nº 87/2022, da Prefeitura Municipal, autorizando o Poder 

Executivo abrir no orçamento vigente do Município um crédito adicional suplementar no valor de 

R$1.522.571,22, destinado à desapropriação de área visando à interligação da rede de esgoto no 

Jardim Marina e um crédito adicional especial no valor de R$1.266.861,95, destinado ao 

lançamento contábil referente ao recebimento de áreas mediante dação de pagamento, como forma 

de extinção de obrigação tributária, com recurso próprio. Dá outras providências. 

(ver pág.  11   ) 

 

05 – Discussão única do Projeto de Lei nº 88/2022, da Prefeitura Municipal, autorizando o Poder 

Executivo abrir um crédito adicional especial no orçamento vigente do Município, no valor de 

R$170.000,00, destinado aos termos de colaboração com as entidades Associação Filantrópica de 

Marília, Lar São Vicente de Paulo de Marília e Associação de Pais e Amigos do Autista – Espaço 

Potencial Marília, com recurso estadual decorrente de emendas parlamentares e dá outras 

providências 

(ver pág.  13   ) 

 

06 – Primeira discussão do Projeto de Lei nº 89/2022, da Prefeitura Municipal, revogando o art. 20-B da 

Lei nº 3200/1986, em decorrência da integração do adicional de 1/3 (um terço) ao vencimento 

inicial do cargo de Diretor de Escola Municipal por meio de projeto próprio que modifica a Lei 

Complementar nº 922/2021 e dá outras providências. 

Votação maioria absoluta 

(ver pág.  16   ) 

 

 

============================================================= 
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 22/2022 

 

Modifica a Lei Complementar nº 922/2021, visando à 

integração do adicional de 1/3 (um terço) de que trata 

o art. 20-B da Lei nº 3200/1986 ao vencimento inicial 

do cargo de Diretor de Escola Municipal 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. A Tabela Magistério 3 (vencimento) do Anexo V da Lei Complementar nº 922, de 23 de 

novembro de 2021, modificada posteriormente, destinada ao enquadramento do cargo de Diretor de 

Escola Municipal, passa a vigorar com a redação anexa a esta Lei Complementar. 

 

Parágrafo único. O disposto no caput tem por objetivo integrar o adicional de 1/3 (um terço) de 

que trata o art. 20-B da Lei nº 3200, de 30 de dezembro de 1986, modificada posteriormente, ao 

vencimento inicial do cargo de Diretor de Escola Municipal. 

 

 Art. 2º. No reenquadramento no novo vencimento dos atuais Diretores de Escola Municipal serão 

computadas as progressões por mérito já obtidas. 

 

Art. 3º. O adicional de que trata o art. 20-B da Lei nº 3200/1986, modificada posteriormente, será 

extinto por lei ordinária, não sendo devido, em nenhuma hipótese, o seu recebimento cumulativo com o 

novo valor do vencimento do cargo de Diretor de Escola Municipal. 

 

Art. 4º. As despesas decorrentes desta Lei Complementar correrão por conta de dotações do 

orçamento vigente. 

 

Art. 5º. Esta Lei Complementar entra em vigor no dia 1º do mês subsequente à sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Prefeitura Municipal de Marília, 10 de agosto de 2022. 

 

DANIEL ALONSO 

Prefeito Municipal 

 

 

 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

 O Projeto de Lei Complementar que submetemos à apreciação dos Senhores 

Vereadores modifica a Lei Complementar nº 922/2021, visando à integração do adicional de 1/3 (um 

terço) de que trata o art. 20-B da Lei nº 3200/1986 ao vencimento inicial do cargo de Diretor de Escola 

Municipal. 

 

 A proposta atende ao Requerimento nº 800/2022 dessa Câmara Municipal, aprovado 

na Sessão do dia 30 de maio de 2022, bem como à solicitação dos servidores titulares de cargos de 

Diretor de Escola Municipal contida no Protocolo nº 28544/2021. 

 

 Dispõe o art. 20-B da Lei nº 3200, de 30 de dezembro de 1986: 

 

Art. 20-B - Os titulares de cargos de Diretor de EMEF e de Diretor de Escola 

Municipal fazem jus a um adicional mensal no valor correspondente a 1/3 (um 

terço) da sua referência salarial. 
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 Inicialmente, lembramos que o cargo efetivo de Diretor de EMEF foi unificado com o 

cargo efetivo de Diretor de Escola Municipal, conforme Lei Complementar nº 809/2017, ressaltando-se 

que todos os cargos foram providos mediante concurso público. 

 

  O adicional previsto no art. 20-B da Lei nº 3200/1986 é inerente ao cargo de Diretor 

de Escola Municipal, não dependendo de qualquer ato de concessão ou designação. Assim, todos os 

Diretores de Escola Municipal já têm direito por lei ao recebimento automático do referido adicional. 

 

 Ocorre que, como adicional, o seu valor não é computado para efeito de cálculo de 

outros benefícios, em especial anuênio e sexta parte, embora se trate de parcela remuneratória de 

caráter permanente do cargo. 

 

 Por tais razões, a exemplo do procedimento já adotado em relação a outros cargos, 

em que houve a integração de gratificações ao vencimento, tais como Professor de EMEI, Professor de 

EMEF, Professor de Educação Física, Professor de Educação Especial, Professor de Inglês, Professor 

de Libras, Instrutor de Treinamento em Informática e outros, propomos a integração do adicional de 1/3 

(um terço) ao vencimento inicial do cargo de Diretor de Escola Municipal, conforme segue: 

 

➢ Situação atual: 

 

Vencimento inicial (Tabela Magistério 3) (Nível 1-A) R$ 4.493,20 

Adicional de 1/3 (art. 23-B da Lei 3200/86) R$ 1.497,73 

Total R$ 5.990,93 

 

➢ Situação após integração do adicional de 1/3: 

 

Vencimento inicial (Tabela Magistério 3) (Nível 1-A) R$ 5.990,93 

 

 Conforme previsto no art. 5º do Projeto, a integração do adicional de 1/3 vigorará a 

partir do dia 1º do mês subsequente à publicação da respectiva lei complementar. 

 

 A proposta foi precedida do devido estudo de impacto orçamentário/financeiro, 

abrangendo os servidores ativos e inativos, tendo recebido manifestações favoráveis da Secretaria 

Municipal de Planejamento Econômico, da Secretaria Municipal da Fazenda e do Instituto de 

Previdência do Município de Marília - IPREMM. 

 

 Por fim, esclarecemos que em complemento à alteração na Lei Complementar nº 

922/2021, será necessária a revogação do art. 23-B da Lei nº 3200/1986, com a extinção do adicional de 

1/3, conforme projeto de lei ordinária apresentado nesta data. 

 

 Para juntada ao processo legislativo, anexamos cópias dos Protocolos nos 35653/2022 

(Requerimento nº 800/2022 da Câmara Municipal) e 28544/2021 (solicitação dos servidores), bem como 

dos dispositivos pertinentes da Lei Complementar nº 922/2021 e da Lei nº 3200/1986. 

 

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

urgência. 

 

Atenciosamente, 

 

 

DANIEL ALONSO 

Prefeito Municipal 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

 

Processo: Projeto de Lei Complementar nº 22/2022, da Prefeitura Municipal de Marília.  

 

Assunto: Modifica a Lei Complementar nº 922/2021, visando à integração do adicional de 1/3 (um terço) 

de que trata o art. 20-B da Lei nº 3200/1986 ao vencimento inicial do cargo de Diretor de Escola 

Municipal. 

 

O Projeto de Lei Complementar nº 22/2022 que estamos apreciando, de autoria da 

Prefeitura Municipal, modifica a Lei Complementar nº 922/2021, visando à integração do adicional de 1/3 

(um terço) de que trata o art. 20-B da Lei nº 3200/1986 ao vencimento inicial do cargo de Diretor de 

Escola Municipal. 

O autor expõe que o projeto atende ao Requerimento nº 800/2022 dessa Câmara 

Municipal, aprovado na Sessão do dia 30 de maio de 2022, bem como à solicitação dos servidores 

titulares de cargos de Diretor de Escola Municipal contida no Protocolo nº 28544/2021. 

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 15 de agosto de 2022. 

 

Evandro Galete 

Presidente 

Professora Daniela 

Marcos Custódio 

Suplente 

 

 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E SERVIDOR PÚBLICO 

 

Processo: Projeto de Lei Complementar nº 22/2022, da Prefeitura Municipal de Marília.  

 

Assunto: Modifica a Lei Complementar nº 922/2021, visando à integração do adicional de 1/3 (um terço) 

de que trata o art. 20-B da Lei nº 3200/1986 ao vencimento inicial do cargo de Diretor de Escola 

Municipal. 

 

O Projeto de Lei Complementar nº 22/2022 que estamos apreciando, de autoria da 

Prefeitura Municipal, modifica a Lei Complementar nº 922/2021, visando à integração do adicional de 1/3 

(um terço) de que trata o art. 20-B da Lei nº 3200/1986 ao vencimento inicial do cargo de Diretor de 

Escola Municipal. 

O autor expõe que o projeto atende ao Requerimento nº 800/2022 dessa Câmara 

Municipal, aprovado na Sessão do dia 30 de maio de 2022, bem como à solicitação dos servidores 

titulares de cargos de Diretor de Escola Municipal contida no Protocolo nº 28544/2021. 

Ressalta que a proposta foi precedida do devido estudo de impacto 

orçamentário/financeiro, abrangendo os servidores ativos e inativos, tendo recebido manifestações 

favoráveis da Secretaria Municipal de Planejamento Econômico, da Secretaria Municipal da Fazenda e do 

Instituto de Previdência do Município de Marília - IPREMM. 
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Pelo exposto, nada temos a opor, deixando o mérito, principal aspecto da propositura, 

para deliberação do Plenário. 

É o nosso parecer. 

 

S.C., em 15 de agosto de 2022. 

 

Junior Moraes 

Presidente 

Dr. Elio Ajeka 

Marcos Custódio 

 

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

  

 

PROJETO DE LEI Nº 79/2022 

 

Modifica a Lei nº 7648/2014, que dispõe sobre a 

qualificação de entidades sem fins lucrativos como 

organizações sociais. 

 

O Prefeito Municipal de Marília faz saber que a Câmara Municipal 

aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. O inciso II do caput e o parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 7648, de 23 de julho de 

2014, modificada posteriormente, passam a vigorar com as seguintes redações: 

 

“Art. 2º. ... 

 

... 

 

II - haver aprovação, quanto à conveniência e oportunidade de sua qualificação como organização 

social, do Secretário Municipal da pasta solicitante do procedimento de qualificação, ouvindo-se 

previamente, se necessário, o responsável da área de atividade correspondente ao seu objeto 

social. 

 

Parágrafo único. Observados os requisitos legais e aprovação dispostos neste artigo, o certificado 

de qualificação como organização social será expedido com a assinatura conjunta do Prefeito 

Municipal e do Secretário Municipal da pasta solicitante do procedimento de qualificação.” 

 

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Prefeitura Municipal de Marília, 02 de agosto de 2022. 

 

DANIEL ALONSO 

Prefeito Municipal 

 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

A Lei nº 7648, de 23 de julho de 2014, disciplina a qualificação de entidades sem fins 

lucrativos como organizações sociais, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, 

aos esportes, ao desenvolvimento tecnológico, à informática, à proteção e preservação do meio ambiente, 

à cultura, à saúde, à segurança alimentar e à proteção social. 

O inciso II do caput e o parágrafo único do artigo 2º, conforme redações dadas pela 

Lei nº 7897/2015, dispõem que (grifamos): 

Art. 2º. São requisitos específicos para que as entidades privadas referidas no artigo 

anterior habilitem-se à qualificação como organização social: 

 

... 
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II - haver aprovação, quanto à conveniência e oportunidade de sua qualificação como 

organização social, do Secretário Municipal de Planejamento Econômico, ouvindo-

se previamente o Secretário Municipal da pasta solicitante de organizações sociais, 

Coordenador ou Diretor da área de atividade correspondente ao seu objeto social. 

Parágrafo único. Observados os requisitos legais e aprovação dispostos neste artigo, 

o certificado de qualificação como organização social será expedido com a 

assinatura conjunta do Prefeito Municipal, Secretário Municipal de Planejamento 

Econômico e Secretario Municipal da pasta solicitante de organizações sociais. 

O projeto de lei ora apresentado visa modificar tais dispositivos, estabelecendo que a 

aprovação da qualificação e a expedição do respectivo certificado serão de responsabilidade da Secretaria 

Municipal solicitante do procedimento, excluindo-se, assim, a participação da Secretaria Municipal de 

Planejamento Econômico. 

A medida justifica-se pelo fato de que a qualificação de entidades como organizações 

sociais não está relacionada com as atribuições e as atividades rotineiras da Secretaria Municipal de 

Planejamento Econômico, sendo mais adequado que passe a ser integralmente realizada por cada 

Secretaria Municipal que solicitar o procedimento. 

Segue cópia da Lei nº 7648/2014 consolidada, bem como do Protocolo nº 37839/2022 

contendo a solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento Econômico. 

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

urgência. 

Atenciosamente, 

DANIEL ALONSO 

Prefeito Municipal 

 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

 

Processo: Projeto de Lei nº 79/2022, da Prefeitura Municipal. 

 

Assunto: Modifica a Lei nº 7648/2014, que dispõe sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos 

como organizações sociais. 

 

O projeto de lei que analisamos, de autoria da Prefeitura Municipal, modifica a Lei nº 

7648/2014, que dispõe sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos como organizações sociais. 

O autor justifica que a qualificação de entidades como organizações sociais não está 

relacionada com as atribuições e as atividades rotineiras da Secretaria Municipal de Planejamento 

Econômico, sendo mais adequado que passe a ser integralmente realizada por cada Secretaria Municipal 

que solicitar o procedimento.  

O projeto vem acompanhado do Protocolo PMM nº 37839/2022. 

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, projeto se adequa aos ditames da Lei Complementar 

Federal nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a 

consolidação das leis.  

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

para deliberação do Plenário. 

É o nosso parecer. 

 

S.C., em 8 de agosto de 2022. 

 

Evandro Galete 

Presidente 

Professora Daniela 

Luiz Eduardo Nardi 

 

============================================================= 
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PROJETO DE LEI Nº 86/2022 

 

Autoriza o Poder Executivo abrir créditos adicionais especial 

e suplementar no orçamento vigente do Município, no valor 

total de R$1.724.570,41, sendo que R$650.073,96 se  

referem ao convênio 000203/2021 firmado com o Governo 

do Estado de São Paulo para o Programa de Incremento ao 

Bosque Municipal, R$10.000,00 se refere ao regime de 

adiantamento de numerários da Secretaria Municipal do 

Meio Ambiente e R$1.064.496,45 se refere à aquisição de 

materiais para o reservatório da ETE Peixe 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$615.073,96 (seiscentos e quinze mil setenta e três reais e noventa e 

seis centavos), referente ao convênio 000203/2021 firmado entre o Governo do Estado de São Paulo e o 

Município de Marília, cuja origem é da transferência de recurso financeiro do Fundo de Melhorias dos 

Municípios Turísticos para o Programa de Incremento ao Bosque Municipal de Marília, com recurso 

estadual, conforme segue: 

 

02 – Prefeitura Municipal de Marília 

 02.15.00 – Secretaria Municipal do Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico           

3.3.90.39 – 22.661.0216.2.329 – 02.000.0000 ............................. R$ 465.266,92 

4.4.90.52 – 22.661.0216.2.329 – 02.000.0000 ............................. R$ 149.807,04 

TOTAL ........................................................................................ R$ 615.073,96 

 

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

anulação total da seguinte dotação, conforme previsto no art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 

4.320/1.964: 

 

                           02 – Prefeitura Municipal de Marília  

        02.12.00 – Secretaria Municipal de Obras Públicas            

4.4.90.51 – 15.451.0213.1.230 – 02.000.0000 ............................. R$ 400.000,00 

3.3.90.39 – 15.451.0213.2.284 – 02.000.0000 ............................. R$ 215.073,96 

TOTAL ........................................................................................ R$ 615.073,96 

 

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

orçamento vigente do Município no valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), referente à 

contrapartida do convênio 000203/2021 firmado entre o Governo do Estado de São Paulo e o Município 

de Marília, cuja origem é da transferência de recurso financeiro do Fundo de Melhorias dos Municípios 

Turísticos para o Programa de Incremento ao Bosque Municipal de Marília, com recurso próprio, 

conforme segue: 

 

02 – Prefeitura Municipal de Marília 

 02.15.00 – Secretaria M. do Trabalho, Turismo e Desenv. Econômico           

4.4.90.52 – 22.661.0216.2.329 – 02.000.0000 ............................. R$ 35.000,00 

 

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

anulação total da seguinte dotação, conforme previsto no art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 

4.320/1.964: 

 

                           02 – Prefeitura Municipal de Marília  

02.15.00 – Secretaria M. do Trabalho, Turismo e Desenv. Econômico 

4.4.90.51 – 15.451.0216.1.210 – 01.110.0000 ............................. R$ 35.000,00 
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Art. 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito adicional especial no orçamento 

vigente do Município no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), referente ao regime de adiantamento de 

numerários da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, autorizado pela Lei nº 8862/2022, com recurso 

próprio, conforme segue: 

 

02 – Prefeitura Municipal de Marília 

 02.14.00 – Secretaria Municipal do Meio Ambiente            

3.3.90.36 – 18.541.0212.2.205 – 01.110.0000 ............................. R$ 10.000,00 

 

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

anulação total da seguinte dotação, conforme previsto no art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 

4.320/1.964: 

 

                           02 – Prefeitura Municipal de Marília  

        02.14.00 – Secretaria Municipal do Meio Ambiente            

4.4.90.51 – 18.541.0212.1.209 – 01.110.0000 ............................. R$ 10.000,00 

 

Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito adicional especial no orçamento 

vigente do Município no valor de R$1.064.496,45 (um milhão sessenta e quatro mil quatrocentos e 

noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos), referente ao fornecimento de material para implantação 

de reservatório de água na estação de tratamento ETE Peixe, CO 1231/2022, destinado à Secretaria 

Municipal de Obras Públicas, com recurso federal e próprio, conforme segue: 

 

02 – Prefeitura Municipal de Marília 

 02.12.00 – Secretaria Municipal de Obras Públicas            

3.3.90.30 – 17.512.0213.1.233 – 01.110.0000 ............................. R$ 507.382,80 

3.3.90.30 – 17.512.0213.1.233 – 05.000.0000 ............................. R$ 557.113,65 

TOTAL ........................................................................................ R$ 1.064.496,45 

 

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

anulação total da seguinte dotação, conforme previsto no art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 

4.320/1.964: 

 

                           02 – Prefeitura Municipal de Marília  

        02.12.00 – Secretaria Municipal de Obras Públicas            

4.4.90.51 – 17.512.0213.1.233 – 05.000.0000 ............................. R$ 557.113,65 

 02.13.00 – Secretaria Municipal de Limpeza Pública e Serviços            

3.3.90.39 – 15.452.0222.2.606 – 01.110.0000 ............................. R$ 277.382,80 

3.3.90.39 – 15.782.0222.2.607 – 01.110.0000 ............................. R$ 230.000,00 

TOTAL ........................................................................................ R$ 1.064.496,45 

 

Art. 5º. 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 8774, de 15 de dezembro de 2021, que dispõe 

sobre o Plano Plurianual do Município de Marília para o período de 2022 a 2025, em 

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

 

II - a promover as alterações necessárias na Lei nº 8704, de 22 de julho de 2021, que estabelece as 

diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022. 

 

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Prefeitura Municipal de Marília, 10 de agosto de 2022. 

 

 

DANIEL ALONSO 

Prefeito Municipal 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

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

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

no valor total de R$1.724.570,41, sendo que R$650.073,96 se  referem ao convênio 000203/2021 firmado 

com o Governo do Estado de São Paulo para o Programa de Incremento ao Bosque Municipal, 

R$10.000,00 se refere ao regime de adiantamento de numerários da Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente e R$1.064.496,45 se refere à aquisição de materiais para o reservatório da ETE Peixe, 

conforme seguem: 

O crédito especial do artigo 1º é originário do convênio 000203/2021 firmado entre o 

Governo do Estado de São Paulo e o Município de Marília, cuja origem é da transferência de recurso 

financeiro do Fundo de Melhorias dos Municípios Turísticos para o Programa de Incremento ao Bosque 

Municipal de Marília, com recurso Estadual, a transferência financeira ocorrerá exclusivamente em 

virtude da Lei nº 16938/2019 ter classificado a cidade de Marília como Município de interesse turístico. 

O crédito suplementar do artigo 2º se refere a contra partida do convênio 

000203/2021, firmado entre o Governo do Estado de São Paulo e o Município de Marília, cuja origem é 

da transferência de recurso financeiro do Fundo de Melhorias dos Municípios Turísticos para o Programa 

de Incremento ao Bosque Municipal de Marília, com recurso próprio. 

O crédito suplementar do artigo 3º se refere à inclusão da funcional programática do 

regime de adiantamento de numerários relativas à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, autorizado 

através da Lei nº 8862/2022, com recurso próprio. 

O crédito especial no artigo 4º se refere à inclusão da natureza de despesa de material 

de consumo na funcional programática 17.512.0213.1.233, pois será incluída no CO 1231/2022, cujo 

objeto é o fornecimento de material e mão de obra para implantação de reservatório de água, na estação 

de tratamento ETE Peixe, ressaltamos que a proposta não implica em criação ou aumento de despesas, 

mas tão somente em adequação orçamentária com a inclusão da natureza de despesa 3.3.90.30, pois 

haverá a supressão parcial do mesmo contrato para que haja a respectiva abertura de crédito. 

Para juntada ao processo legislativo e análise dos Senhores Vereadores, anexamos 

cópia integral dos Protocolos nos 43541/2022, 43545/2022, 50253/2022, da Lei Municipal nº 8862/2022 e 

do Memorando SOP nº 06/2022, contendo as informações relacionadas ao projeto de lei.  

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

urgência. 

Atenciosamente, 

DANIEL ALONSO 

Prefeito Municipal 

 

 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E SERVIDOR PÚBLICO 

 

Processo: Projeto de Lei nº 86/2022, de autoria da Prefeitura Municipal. 

 

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

vigente do Município, no valor total de R$1.724.570,41, sendo que R$650.073,96 se  referem ao 

convênio 000203/2021 firmado com o Governo do Estado de São Paulo para o Programa de Incremento 

ao Bosque Municipal, R$10.000,00 se refere ao regime de adiantamento de numerários da Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente e R$1.064.496,45 se refere à aquisição de materiais para o reservatório da 

ETE Peixe 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 suplementar no orçamento vigente do Município, no 

valor total de R$1.724.570,41, sendo que R$650.073,96 se  referem ao convênio 000203/2021 firmado 

com o Governo do Estado de São Paulo para o Programa de Incremento ao Bosque Municipal, 

R$10.000,00 se refere ao regime de adiantamento de numerários da Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente e R$1.064.496,45 se refere à aquisição de materiais para o reservatório da ETE Peixe. 

O autor justifica que os créditos são destinados ao Programa de Incremento ao Bosque 

Municipal de Marília e para implantação de reservatório de água, na estação de tratamento ETE Peixe.  

O projeto vem acompanhado de cópia integral dos Protocolos nº 43541/2022, 

43545/2022, 50253/2022 e do Memorando SOP nº 06/2022, contendo as informações relacionadas ao 

projeto de lei. 
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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 8774, de 15 de 

dezembro de 2021, que estabeleceu o Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025 e à Lei nº 8704, de 

22 de julho de 2021, que estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022. 

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 15 de agosto de 2022. 

 

Junior Moraes 

Presidente 

Dr. Elio Ajeka 

 Marcos Custódio 

 

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

  

 

PROJETO DE LEI Nº 87/2022 

 

Autoriza o Poder Executivo abrir no orçamento vigente do 

Município um crédito adicional suplementar no valor de 

R$1.522.571,22, destinado à desapropriação de área visando 

à interligação da rede de esgoto no Jardim Marina e um 

crédito adicional especial no valor de R$1.266.861,95, 

destinado ao lançamento contábil referente ao recebimento 

de áreas mediante dação de pagamento, como forma de 

extinção de obrigação tributária, com recurso próprio. 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 suplementar no 

orçamento vigente do Município no valor de R$1.522.571,22 (um milhão quinhentos e vinte e dois mil 

quinhentos e setenta e um reais e vinte e dois centavos), destinado à desapropriação de área visando à 

interligação da rede de esgoto no Jardim Marina, conforme segue: 

 

02 – Prefeitura Municipal de Marília 

 02.12.00 – Secretaria Municipal de Obras Públicas 

           4.4.90.61.00 – 15.451.0213.2.283 - 01.110.0000......................................... R$ 1.522.571,22 

 

Parágrafo único. O valor do presente crédito será coberto com recursos previsto no artigo 43, § 

1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/1.964, abaixo descrito: 

                           

02 – Prefeitura Municipal de Marília 

02.03.01 – Secretaria Municipal da Administração 

           3.3.90.30.00 – 04.122.0201.2.352 - 01.110.0000......................................... R$ 1.133.138,05 

02.07.00 – Secretaria Municipal da Educação 

           4.4.90.51.00 – 12.365.0203.1.287 - 01.213.0000......................................... R$ 389.433,17 

TOTAL ...................................................................................... R$ 1.522.571,22 

 

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

vigente do Município no valor de R$1.266.861,95 (um milhão duzentos e sessenta e seis mil oitocentos e 

sessenta e um reais e noventa e cinco centavos), destinado ao lançamento contábil referente ao 
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recebimento de áreas mediante dação de pagamento, como forma de extinção de obrigação tributária, 

conforme segue: 

 

 02 – Prefeitura Municipal de Marília 

 02.12.00 – Secretaria Municipal de Obras Públicas 

           4.5.90.61.00 – 15.451.0213.2.283 - 01.110.0000......................................... R$ 1.266.861,95 

 

Parágrafo único. O valor do presente crédito será coberto com recursos previsto no artigo 43, § 

1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/1.964, abaixo descrito: 

                           

02 – Prefeitura Municipal de Marília 

02.03.01 – Secretaria Municipal da Administração 

           3.3.90.30.00 – 04.122.0201.2.352 - 01.110.0000......................................... R$ 266.861,95 

02.19.00 – Secretaria Municipal da Tecnologia da Informação 

           3.3.90.39.00 – 19.126.0230.2.356 - 01.110.0000......................................... R$ 800.000,00 

         4.4.90.52.00 – 19.126.0230.2.356 - 01.110.0000 ................................. R$ 200.000,00 

TOTAL ...................................................................................... R$ 1.266.861,95 

 

Art. 3º. 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 8774, de 15 de dezembro de 2021, que 

dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Marília para o período de 2022 a 2025, 

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

 

II - a promover as alterações necessárias na Lei nº 8704, de 22 de julho de 2021, que estabelece 

as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022. 

 

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Prefeitura Municipal de Marília, 10 de agosto de 2022. 

 

DANIEL ALONSO 

Prefeito Municipal 

 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

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

o Poder Executivo abrir no orçamento vigente do Município um crédito adicional suplementar no valor de 

R$1.522.571,22, destinado à desapropriação de área visando à interligação da rede de esgoto no Jardim 

Marina e um crédito adicional especial no valor de R$1.266.861,95, destinado ao lançamento contábil 

referente ao recebimento de áreas mediante dação de pagamento, como forma de extinção de obrigação 

tributária, com recurso próprio. 

 

O crédito adicional suplementar (art. 1º) refere-se à inclusão da natureza de despesa 

4.4.90.61, vinculada à Secretaria Municipal de Obras Públicas, cujo objeto é a desapropriação da área B2 

(para área B(remanescente da área C-1)) e área B3 (para área B remanescente da área C-1), destacadas da 

Fazenda Figueirinha de Marília/SP, matrícula 67044 e 67045, a qual será realizada a obra de interligação 

de rede de esgoto do Bairro Jardim Marina 

. 

 O crédito adicional especial (art. 2º) refere-se à inclusão da natureza de despesa 

4.5.90.61, vinculada à Secretaria Municipal de Obras Públicas, cujo objeto é o lançamento contábil 

relativo ao recebimento da empresa SSZK Empreendimentos Participações Ltda., mediante dação em 

pagamento, como forma de extinção de obrigação tributária, o imóvel que compreende a área 4A 

(parte/área 4 (parte/área I (parte/área Y) lote 1 da quadra C e áreas 1 e 2 (parte/quadra B))), medindo 

4.535,13 metros e respectivas benfeitorias. 

 

Para juntada ao processo legislativo, anexamos cópias extraídas dos Protocolos nos 

4917/2022 e 1636/2020, contendo informações relacionadas ao Projeto. 
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Diante do exposto, solicitamos a apreciação e aprovação da matéria no regime de 

urgência. 

 

Atenciosamente, 

 

DANIEL ALONSO 

Prefeito Municipal 

 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E SERVIDOR PÚBLICO 

 

Processo: Projeto de Lei nº 87/2022, de autoria da Prefeitura Municipal. 

 

Assunto: Autoriza o Poder Executivo abrir no orçamento vigente do Município um crédito adicional 

suplementar no valor de R$1.522.571,22, destinado à desapropriação de área visando à interligação da 

rede de esgoto no Jardim Marina e um crédito adicional especial no valor de R$1.266.861,95, destinado 

ao lançamento contábil referente ao recebimento de áreas mediante dação de pagamento, como forma de 

extinção de obrigação tributária, com recurso próprio. Dá outras providências. 

 

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

Poder Executivo abrir no orçamento vigente do Município um crédito adicional suplementar no valor de 

R$1.522.571,22, destinado à desapropriação de área visando à interligação da rede de esgoto no Jardim 

Marina e um crédito adicional especial no valor de R$1.266.861,95, destinado ao lançamento contábil 

referente ao recebimento de áreas mediante dação de pagamento, como forma de extinção de obrigação 

tributária, com recurso próprio. 

O projeto vem acompanhado de cópia dos Protocolos nº 4917/2022 e 1636/2020, 

contendo informações relacionadas ao Projeto. 

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 8774, de 15 de 

dezembro de 2021, que estabeleceu o Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025 e à Lei nº 8704, de 

22 de julho de 2021, que estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022. 

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 15 de agosto de 2022. 

 

Junior Moraes 

Presidente 

Dr. Elio Ajeka 

 Marcos Custódio 

 

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

  

 

PROJETO DE LEI Nº 88/2022 

 

Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional 

especial no orçamento vigente do Município, no valor de 

R$170.000,00, destinado aos termos de colaboração com as 

entidades Associação Filantrópica de Marília, Lar São 

Vicente de Paulo de Marília e Associação de Pais e Amigos 

do Autista – Espaço Potencial Marília, com recurso estadual 

decorrente de emendas parlamentares e dá outras 

providências. 
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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$170.000,00 (cento e setenta mil reais), destinado aos termos de 

colaboração com as entidades Associação Filantrópica de Marília, Lar São Vicente de Paulo de Marília e 

Associação de Pais e Amigos do Autista – Espaço Potencial Marília, com recurso estadual decorrente de 

emendas parlamentares, conforme seguem: 

 

 02 – Prefeitura Municipal de Marília 

 02.10.00 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 

           4.4.50.39.01 – 08.243.0210.2.326 - 02.000.0000......................................... R$ 120.000,00 

3.3.50.39      – 08.243.0210.2.326 - 02.000.0000 ................................. R$ 50.000,00 

 TOTAL ....................................................................................... R$ 170.000,00 

 

Parágrafo único. O valor do presente crédito será coberto com recursos previsto no artigo 43, § 

1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/1.964, abaixo descrito: 

                           

02 – Prefeitura Municipal de Marília 

02.06.00 – Secretaria Municipal da Fazenda 

           3.3.90.93.00 – 04.123.0226.2.227 - 02.000.0000......................................... R$ 50.000,00 

 02.10.00 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 

           4.4.50.39.01 – 08.243.0209.2.326 - 02.000.0000......................................... R$ 120.000,00 

TOTAL ...................................................................................... R$ 170.000,00 

                   

Art. 2º. 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 8774, de 15 de dezembro de 2021, que 

dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Marília para o período de 2022 a 2025, 

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

 

II - a promover as alterações necessárias na Lei nº 8704, de 22 de julho de 2021, que estabelece as 

diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022. 

 

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Prefeitura Municipal de Marília, 10 de agosto de 2022. 

 

DANIEL ALONSO 

Prefeito Municipal 

 

 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

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

o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no orçamento vigente do Município, no valor de 

R$170.000,00, destinado aos termos de colaboração com as entidades Associação Filantrópica de Marília, 

Lar São Vicente de Paulo de Marília e Associação de Pais e Amigos do Autista – Espaço Potencial 

Marília. 

O crédito se refere a recurso estadual, originário de emendas parlamentares registradas 

sob nos 202.209.434.689, 202.209.434.690 e 2022.086.40184, com objeto de termo de colaboração para as 

seguintes entidades: 

• Lar São Vicente de Paulo de Marília, no valor de R$50.000,00, com finalidade de 

aquisições de equipamentos; 

• Associação Filantrópica de Marília, no valor de R$70.000,00, com finalidade de 

aquisição de veículo, e; 
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• Associação de Pais e Amigos do Autista – Espaço Potencial Marília, no valor de 

R$50.000,00 para despesas de custeio. 

Quanto às emendas de nos 202.209.434.689 e 202.209.434.690, esclarecemos que se 

trata de uma correção do código da funcional programática vinculada à Secretaria Municipal de 

Assistência e Desenvolvimento Social, pois as emendas já foram aprovadas pelo poder legislativo 

conforme Lei nº 8864, de 28 de junho de 2022, não sendo assim, o ingresso de novos recursos financeiros 

às entidade. 

Para juntada ao processo legislativo e análise dos Senhores Vereadores, anexamos 

cópia integral dos Protocolos nos 49982/2022, 49984/2022 e 50342/2022, contendo as informações 

relacionadas ao Projeto de Lei. 

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

urgência. 

                        Atenciosamente, 

DANIEL ALONSO 

Prefeito Municipal 

 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E SERVIDOR PÚBLICO 

 

Processo: Projeto de Lei nº 88/2022, de autoria da Prefeitura Municipal. 

 

Assunto: Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no orçamento vigente do 

Município, no valor de R$170.000,00, destinado aos termos de colaboração com as entidades Associação 

Filantrópica de Marília, Lar São Vicente de Paulo de Marília e Associação de Pais e Amigos do Autista – 

Espaço Potencial Marília, com recurso estadual decorrente de emendas parlamentares e dá outras 

providências. 

 

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

Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no orçamento vigente do Município, no valor de 

R$170.000,00, destinado aos termos de colaboração com as entidades Associação Filantrópica de Marília, 

Lar São Vicente de Paulo de Marília e Associação de Pais e Amigos do Autista – Espaço Potencial 

Marília, com recurso estadual decorrente de emendas parlamentares. 

O projeto ainda visa a correção do código da funcional programática vinculada à 

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social referente aos créditos aprovados por meio 

da Lei nº 8864, de 28 de junho de 2022. 

O projeto vem acompanhado de cópia integral dos protocolos nº 49982/2022, 49984/2022 

e 50342/2022. 

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 8774, de 15 de 

dezembro de 2021, que estabeleceu o Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025 e à Lei nº 8704, de 

22 de julho de 2021, que estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022. 

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 15 de agosto de 2022. 

 

Junior Moraes 

Presidente 

Dr. Elio Ajeka 

 Marcos Custódio 

 

============================================================= 
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PROJETO DE LEI Nº 89/2022 

 

Revoga o art. 20-B da Lei nº 3200/1986, em 

decorrência da integração do adicional de 1/3 (um 

terço) ao vencimento inicial do cargo de Diretor de 

Escola Municipal por meio de projeto próprio que 

modifica a Lei Complementar nº 922/2021 e dá outras 

providências. 

 

O Prefeito Municipal de Marília faz saber que a Câmara Municipal 

aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Fica revogado o art. 20-B da Lei nº 3200, de 30 de dezembro de 1986, modificada 

posteriormente, ficando extinto o adicional de 1/3 (um terço) referente ao cargo de Diretor de Escola 

Municipal. 

 

Art. 2º. O disposto nesta Lei decorre da integração do adicional de 1/3 (um terço) ao vencimento 

inicial do cargo de Diretor de Escola Municipal por meio de projeto próprio que modifica a Lei 

Complementar nº 922, de 23 de novembro de 2021. 

 

Art. 3º. Não será devido, em nenhuma hipótese, o recebimento cumulativo do adicional extinto 

com o novo valor do vencimento do cargo de Diretor de Escola Municipal. 

 

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor no dia 1º do mês subsequente à sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Prefeitura Municipal de Marília, 10 de agosto de 2022. 

 

DANIEL ALONSO 

Prefeito Municipal 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

 Por meio de projeto de lei complementar próprio, apresentado nesta data, está sendo 

proposta modificação na Lei Complementar nº 922/2021, visando à integração do adicional de 1/3 (um 

terço) de que trata o art. 20-B da Lei nº 3200/1986 ao vencimento inicial do cargo de Diretor de Escola 

Municipal, conforme as seguintes justificativas: 

 

“A proposta atende ao Requerimento nº 800/2022 dessa Câmara Municipal, aprovado 

na Sessão do dia 30 de maio de 2022, bem como à solicitação dos servidores titulares 

de cargos de Diretor de Escola Municipal contida no Protocolo nº 28544/2021. 

 

Dispõe o art. 20-B da Lei nº 3200, de 30 de dezembro de 1986: 

 

Art. 20-B - Os titulares de cargos de Diretor de EMEF e de Diretor de Escola 

Municipal fazem jus a um adicional mensal no valor correspondente a 1/3 (um 

terço) da sua referência salarial. 

 

Inicialmente, lembramos que o cargo efetivo de Diretor de EMEF foi unificado com o 

cargo efetivo de Diretor de Escola Municipal, conforme Lei Complementar nº 

809/2017, ressaltando-se que todos os cargos foram providos mediante concurso 

público. 

 

 O adicional previsto no art. 20-B da Lei nº 3200/1986 é inerente ao cargo de Diretor 

de Escola Municipal, não dependendo de qualquer ato de concessão ou designação. 

Assim, todos os Diretores de Escola Municipal já têm direito por lei ao recebimento 

automático do referido adicional. 
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Ocorre que, como adicional, o seu valor não é computado para efeito de cálculo de 

outros benefícios, em especial anuênio e sexta parte, embora se trate de parcela 

remuneratória de caráter permanente do cargo. 

 

Por tais razões, a exemplo do procedimento já adotado em relação a outros cargos, em 

que houve a integração de gratificações ao vencimento, tais como Professor de EMEI, 

Professor de EMEF, Professor de Educação Física, Professor de Educação Especial, 

Professor de Inglês, Professor de Libras, Instrutor de Treinamento em Informática e 

outros, propomos a integração do adicional de 1/3 (um terço) ao vencimento inicial do 

cargo de Diretor de Escola Municipal, conforme segue: 

 

➢ Situação atual: 

 

Vencimento inicial (Tabela Magistério 3) (Nível 1-A) R$ 4.493,20 

Adicional de 1/3 (art. 23-B da Lei 3200/86) R$ 1.497,73 

Total R$ 5.990,93 

 

➢ Situação após integração do adicional de 1/3: 

 

Vencimento inicial (Tabela Magistério 3) (Nível 1-A) R$ 5.990,93 

 

Conforme previsto no art. 5º do Projeto, a integração do adicional de 1/3 vigorará a 

partir do dia 1º do mês subsequente à publicação da respectiva lei complementar. 

 

A proposta foi precedida do devido estudo de impacto orçamentário/financeiro, 

abrangendo os servidores ativos e inativos, tendo recebido manifestações favoráveis 

da Secretaria Municipal de Planejamento Econômico, da Secretaria Municipal da 

Fazenda e do Instituto de Previdência do Município de Marília - IPREMM. 

 

Por fim, esclarecemos que em complemento à alteração na Lei Complementar nº 

922/2021, será necessária a revogação do art. 23-B da Lei nº 3200/1986, com a 

extinção do adicional de 1/3, conforme projeto de lei ordinária apresentado nesta 

data.” 

 

 Nesse sentido, apresentamos o incluso projeto de lei modificando a Lei nº 3200/1986, 

conforme indicado. 

 

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

urgência. 

 

Atenciosamente, 

 

DANIEL ALONSO 

Prefeito Municipal 

 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

 

Processo: Projeto de Lei nº 89/2022, da Prefeitura Municipal. 

 

Assunto: Revoga o art. 20-B da Lei nº 3200/1986, em decorrência da integração do adicional de 1/3 (um 

terço) ao vencimento inicial do cargo de Diretor de Escola Municipal por meio de projeto próprio que 

modifica a Lei Complementar nº 922/2021 e dá outras providências. 

 

O projeto de lei que analisamos, de autoria da Prefeitura Municipal, revoga o art. 20-B da 

Lei nº 3200/1986, em decorrência da integração do adicional de 1/3 (um terço) ao vencimento inicial do 

cargo de Diretor de Escola Municipal por meio de projeto próprio que modifica a Lei Complementar nº 

922/2021. 
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O autor justifica que a proposta visa revogar o adicional de 1/3 (um terço) ao vencimento 

inicial do cargo de Diretor de Escola Municipal, uma vez que está sendo integrado à referência do cargo 

por meio de projeto de lei complementar.  

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, projeto se adequa aos ditames da Lei Complementar 

Federal nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a 

consolidação das leis.  

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

para deliberação do Plenário. 

É o nosso parecer. 

 

S.C., em 15 de agosto de 2022. 

 

Evandro Galete 

Presidente 

Professora Daniela 

Marcos Custódio 

Suplente 

 

 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E SERVIDOR PÚBLICO 

 

Processo: Projeto de Lei nº 89/2022, da Prefeitura Municipal. 

 

Assunto: Revoga o art. 20-B da Lei nº 3200/1986, em decorrência da integração do adicional de 1/3 (um 

terço) ao vencimento inicial do cargo de Diretor de Escola Municipal por meio de projeto próprio que 

modifica a Lei Complementar nº 922/2021 e dá outras providências. 

 

O projeto de lei que analisamos, de autoria da Prefeitura Municipal, revoga o art. 20-B da 

Lei nº 3200/1986, em decorrência da integração do adicional de 1/3 (um terço) ao vencimento inicial do 

cargo de Diretor de Escola Municipal por meio de projeto próprio que modifica a Lei Complementar nº 

922/2021. 

O autor justifica que a proposta visa revogar o adicional de 1/3 (um terço) ao vencimento 

inicial do cargo de Diretor de Escola Municipal, uma vez que está sendo integrado à referência do cargo 

por meio de projeto de lei complementar.  

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

para deliberação do Plenário. 

É o nosso parecer. 

 

S.C., em 15 de agosto de 2022. 

 

Junior Moraes 

Presidente 

Dr. Elio Ajeka 

Marcos Custódio 

 

 

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

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

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

  

 


