
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: 

 

“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 

 

 



 

 

         Prefeitura Municipal de Marília 
      ESTADO DE SÃO PAULO 

 

  

 

 

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 

 

 

Excelentíssimo Senhor 

Marcos Santana Rezende 

Presidente da Câmara Municipal 

Marília 

 


