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LEI Nº 1.124, de 09 de abril de 2014. 

 

EMENTA: DISPÕE SOBRE A DELIMITAÇÃO DO 
PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA-

ES E DEFINE A ÁREA URBANA. 

 

O Prefeito Municipal de Marilândia, Estado do Espírito Santo, faz saber que a 

Câmara Municipal, Aprovou e Ele Sanciona a seguinte LEI:  

Artigo 1º - Esta Lei tem por finalidade delimitar áreas urbanas e de expansão 

urbana no Município de Marilândia-ES, com os objetivos de possibilitar o parcelamento do solo 
para fins urbanos, bem como direcionar o crescimento ordenado da área urbana do Município. 

 

§ 1º - Entende-se como área urbana aquelas que abrangem as edificações 

contínuas das cidades e vilas e suas partes adjacentes, que já apresentam sinais de 

urbanização. 

 
§ 2º - Endente-se como área de expansão urbana das cidades e das vilas, as 

contidas no perímetro urbano, que não possuem nenhum grau de urbanização e que são 

destinadas a uma ocupação futura. 

 

Artigo 2º - O Perímetro Urbano da Sede do Município de Marilândia-ES e das 
Comunidades de: Patrão-Mór de Baixo, São Marcos, Monte Sinai, Liberdade, Sapucaia e Brejal, 

foram delimitadas tendo por referência básica a imagem via satélite, seguindo as coordenadas 

de projeção UTM, conforme documentos anexos.  

 

§ 1º - Para efeito desta Lei, considera-se Perímetro Urbano o limite territorial que 

circunscreve a área urbana do Município, representadas graficamente em planta nos ‘mapas 
do Perímetro Urbano’ e memorial descritivo dos pontos de partida das áreas urbanas, conforme 

documentos anexo. 

 

§ 2º - A descrição do perímetro urbano inicia-se sempre num ponto definido 

como Ponto 1 e a partir daí prossegue sempre em sentido horário. 
  

Artigo 3º - Esta Lei regerá o controle do crescimento territorial urbano do 

Município de Marilândia-ES. 

 

Artigo 4º  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogada a Lei Municipal 873, de 22 de dezembro de 2009.   
 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
 

Marilândia/ES, 09 de abril de 2014. 

 

Osmar Passamani  
Prefeito Municipal 

 

 

Registrada na SEMAD          Data de Publicação 

Da P.M.M.             
Em, 09/04/2014.    
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   LEI Nº 1.125, de 09 de abril de 2014. 

EMENTA: DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE CARGOS 

DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, DO SERVIÇO 

AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARILÂNDIA-

ES – SAAE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O Prefeito Municipal de Marilândia, Estado do Espírito Santo, faz saber que a 

Câmara Municipal, Aprovou e Ele Sanciona a seguinte LEI: 

 

Art. 1º - Fica instituído na Autarquia Municipal SAAE – Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto do Município de Marilândia-ES, os cargos de provimento em comissão, com seus 

respectivos vencimentos e carga horária, conforme Anexos I e II, com a finalidade de assegurar 

a eficiência da Autarquia Municipal.  

 

Parágrafo Único - Os cargos referentes ao Anexo I são de natureza estatutária e 

estão submetidos às disposições contidas na Lei Complementar nº 016/2008, (Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município de Marilândia-ES). 

 

Art. 2º - As despesas decorrentes da implantação da presente Lei correrão à 

conta das dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente do SAAE, que 

serão suplementadas se necessárias, em observância à legislação pertinente. 

 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a 

Lei nº 1.102, de 19 de novembro de 2013. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

Marilândia/ES, 09 de abril de 2014. 

 

Osmar Passamani  

Prefeito Municipal 

Registrada na SEMAD       Data de Publicação 

Da P.M.M.             

Em, 09/04/2014.    
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ANEXO I 

DESCRIÇÃO DOS CARGOS E ATRIBUIÇÕES 

 

CARGO:           Contador 

 

DESCRIÇÃO: 

SÍNTESE DOS DEVERES: Tarefas inerentes à área contábil, exercer funções contábeis de certa 

complexidade, responsabilizando-se pelos serviços contábeis do SAAE, responsabilidade 

técnica. 

 

ATRIBUIÇÕES CARACTERÍSTICAS: Elaborar normas de trabalho de contabilidade e/ou 

executá-las; escriturar e/ou orientar a escrituração dos registros contábeis;  

fazer levantamento e organizar balancetes patrimoniais e financeiro, efetuar perícias contábeis; 

participar de trabalho de tomada de contas; assinar balanços e balancetes; preparar relatórios 

informativos; orientar no ponto de tomada de vista contábil o levantamento de bens 

patrimoniais; elaborar orçamentos anuais; preparar documentos para o Tribunal de Contas do 

Estado, inclusive envio de arquivos; auxiliar o setor administrativo e financeiro; promover a 

conferência e classificação dos movimentos da tesouraria; controlar sob supervisão verbas 

recebidas e aplicadas; proceder à conciliação de extratos e outros documentos contábeis; 

informar processos, dentro de sua área de atuação e sugerir métodos e procedimentos que 

visem a melhor coordenação dos serviços contábeis; participar de projetos multidisciplinares 

que visem o aperfeiçoamento da gestão econômico-financeira da Instituição; assessorar sobre 

problemas contábeis especializados da instituição dando pareceres sobre práticas contábeis, a 

fim de contribuir para a correta elaboração de políticas e instrumentos de ação dos setores; 

executar outras tarefas correlatas. 

 

FORMAÇÃO: Nível superior em contabilidade e registro no CRC-ES. 

 

CARGA HORÁRIA: 20 (vinte) horas semanais. 
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CARGO:          Químico 

 

DESCRIÇÃO: 

SÍNTESE DOS DEVERES: Coordenar e supervisionar as atividades relacionadas ao tratamento 

de água e esgoto e controle da qualidade dos mananciais e da água distribuída à população. 

Responsabilidade técnica. 

 

ATRIBUIÇÕES CARACTERÍSTICAS: Programar, organizar, orientar, supervisionar, dentro dos 

padrões preestabelecidos, as atividades referentes à operação do sistema de captação, 

tratamento e distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto; preparar reagentes químicos; 

fazer análises físico-químicas e bacteriológicas e confeccionar os relatórios; instruir e 

supervisionar a higiene da ETA, bem como o pessoal que nela trabalha, inclusive jardins; 

fornecer dados estatísticos e elaborar relatórios técnicos, demonstrativos, quadros e outros de 

sua área de atuação; promover o conserto e a manutenção dos aparelhos e equipamentos de 

trabalho; fazer a interpretação dos exames, análises e testes, utilizando seus conhecimentos 

técnicos e acompanhando o desenvolvimento dos serviços realizados; executar outras tarefas 

correlatas. 

 

FORMAÇÃO: Nível superior em Engenheiro Químico e /ou Químico Industrial. 

 

CARGA HORÁRIA: 20 (vinte) horas semanais. 
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CARGO:          Auxiliar técnico 

 

DESCRIÇÃO: 

SÍNTESE DOS DEVERES: Execução de tarefas diversas dos trabalhos de obras e/ou 

manutenção/operacionais, como ajudante de pedreiro, carpinteiro, bombeiro e outros ligados a 

operacionalização do sistema de água e esgoto. 

  

ATRIBUIÇÕES CARACTERÍSTICAS: executar trabalhos manuais e/ou mecanizados, próprios 

de ajudante de pedreiro, carpinteiro, pintura, bombeiro, operador e outros técnicos, referentes 

à construção, ampliação, operação e manutenção do sistema de água e esgoto, tais como, 

abertura e recomposição de valas, carregamento de tubos e de materiais diversos, preparo e 

colocação de argamassa e concretos, carregamento de tanques de produtos químicos e preparo 

das respectivas soluções; auxiliar na operação de Estações de tratamento de água e de esgoto; 

manutenção de redes e ramais de água e esgoto, corte e religações de água e esgoto, auxiliar na 

leitura de medidores de água e entrega de contas, serviços de limpeza e conservação de moveis 

e imóveis, áreas e jardins; executar outras tarefas correlatas; cumprir normas de higiene e 

segurança do trabalho. 

 

FORMAÇÃO: 1º grau incompleto. 

 

CARGA HORÁRIA: 44 (quarenta e quatro) horas semanais, podendo variar conforme o órgão 

de lotação do servidor, exigindo escalas de plantão, a critério do SAAE. 
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ANEXO II 

 

 

QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

 

DENOMINAÇÃO/FUNÇÃO QUANTITATIVO VENCIMENTO  REQUISITOS 

 

Auxiliar Técnico 

 

02 

 

R$ 820,00 

 

1º grau incompleto 

 

Contador 

 

01 

 

R$ 1.900,00 

Nível superior em 

contabilidade 

Registro no CRC-ES 

 

Químico  

 

 

01 

 

R$ 1.900,00 

Nível superior em 

engenheiro químico e 

ou químico industrial  

Registro no CRQ-ES 
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           LEI Nº 1.126, de 09 de abril de 2014. 

 
EMENTA: AUTORIZA O CHEFE DO PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL A ALTERAR O ANEXO I DA 

LEI MUNICIPAL Nº 749, DE 21 DE DEZEMBRO DE 

2007. 

O Prefeito Municipal de Marilândia, Estado do Espírito Santo, faz saber que a 

Câmara Municipal, Aprovou e Ele Sanciona a seguinte LEI: 

Art. 1º - Fica criado no Município de Marilândia-ES, os cargos de MOTORISTA I, 

ficando, desde já, o Poder Executivo Municipal autorizado a contratá-lo por designação temporária, 

em caráter emergencial e provisório, o qual será regido pelas disposições a seguir: 

 
Parágrafo Único: O anexo I da Lei nº. 749 de 21 de dezembro de 2007, passa a 

vigorar com a seguinte modificação, mantendo-se os demais cargos, quantitativos e vencimentos. 

 

DENOMINAÇÃO QUANTIDADE CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

VENCIMENTO 

MOTORISTA I 22 44 h R$ 770,06    

 
Art. 2º - Os cargos, ora criados, serão lotados na Secretaria Municipal de Assistência 

Social e Cidadania – SEMASC. 

 
Art. 3º - A contratação em designação temporária para os cargos descritos no artigo 

anterior será de 12 (meses), podendo ser prorrogado. 

 
Parágrafo Único - Em caso de concurso público os mesmos serão empossados e 

nomeados nos termos da legislação em vigor. 

 

Art. 4º - O contratado em designação temporária está sujeito aos mesmos deveres 

proibições e regime de responsabilidades vigentes para os servidores públicos integrantes do quadro 

de servidores do Município, inclusive quanto ao regime previdenciário. 

 
Art. 5º - A rescisão do Contrato em Designação Temporária antes do prazo previsto 

para o seu termino ocorrerá: 

I – a pedido do contratado; 

II – por conveniência da Administração Pública Municipal;  

III – quando o contratado incorrer em falta disciplinar;  

IV – quando realizado concurso público e nomeado o concursado para o provimento de cargo com 
funções equivalentes. 

 
Art. 6º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotação 

própria do município, consignada no orçamento do corrente exercício. 

  

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
 

Marilândia/ES, 09 de abril de 2014. 

 

 

 

Osmar Passamani  
Prefeito Municipal 

 

 

Registrada na SEMAD       Data de Publicação 

Da P.M.M.             

Em, 09/04/2014.    
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       LEI Nº 1.127, de 15 de abril de 2014. 

                                                       

EMENTA:DISPÕE SOBRE ESTÁGIO DE 

ESTUDANTES DE ESTABELECIMENTOS DE 

ENSINO SUPERIOR OU NÍVEL TÉCNICO NO 

MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA-ES. 

 O Prefeito Municipal de Marilândia, Estado do Espírito Santo, faz saber 

que a Câmara Municipal, Aprovou e Ele Sanciona a seguinte LEI: 

 Art. 1º – A Administração Pública Direta deste Município poderá 

promover a realização de estágio curricular, admitindo como estagiários, alunos 

regularmente matriculados e que venham freqüentando, efetivamente, cursos 

vinculados à estrutura de ensino público e particular, nos níveis superior e nível 

técnico integrado. 

Parágrafo Único: Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 

contratar um número máximo de 35 (trinta e cinco) estagiários, sendo 30 para nível 

superior e 05 (cinco) para nível técnico integrado. 

 Art. 2º – Considera-se estágio curricular, para os efeitos desta Lei, as 

atitudes de aprendizagem social, profissional e cultural, proporcionadas ao estudante 

pela participação em situações reais de vida e trabalho de seu meio, sendo realizadas 

junto a órgãos da Prefeitura ou outros por ela liberado, sob responsabilidade e 

coordenação da instituição de ensino. 

§ 1º – O estágio poderá realizar-se em unidades da Administração 

Pública Direta, Indireta, Fundacional e Autárquica, bem como em Delegacias, 

Instituições Privadas sem fins lucrativos, Órgãos do Judiciário, Ministério Público, 

dentre outros que tenham condições de proporcionar experiência prática na linha de 

formação ao estudante, os quais somente serão cedidos mediante Termo de Convênio 

celebrado com o Poder Executivo. 

§ 2º – O estágio deve proporcionar a complementação do ensino e da 

aprendizagem e será planejado, executado, acompanhado e avaliado em conformidade 

com os currículos, programas e calendários escolares, a fim de se constituírem em 

instrumento de integração, em termos de treinamento prático, de aperfeiçoamento 

técnico, cultural, científico e de relacionamento humano. 
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Art. 3º – O estágio independentemente do aspecto profissionalizante, 

direto e específico, poderá assumir a forma e atividade de extensão, mediante a 

participação do estudante em empreendimentos ou projetos municipais. 

Art. 4º – A realização do estágio dar-se-á mediante termos de 

compromisso celebrado entre o estudante e a parte concedente, com interveniência 

obrigatória da instituição de ensino. 

Art. 5º – O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza e 

o estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser 

acordada, ressalvado o que dispuser a legislação previdenciária, devendo o estudante, 

em qualquer hipótese, estar assegurado contra acidentes pessoais, de acordo com as 

disponibilidades orçamentárias e financeiras. 

Parágrafo Único: O valor da bolsa ou de outra forma de contraprestação 

não poderá ultrapassar a 01 (um) salário mínimo mensal por estagiário. 

Art. 6º – A jornada de atividade de estágio, a ser cumprida pelo 

estudante, será de 06 (seis) horas e deverá compatibilizar-se com o horário escolar. 

Parágrafo Único: O estagiário terá direito a 30 (trinta) dias de férias que 

deverá coincidir com o período de férias escolares. 

 Art. 7º – A duração do presente programa com cada estagiário será de 

12 (doze) meses, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.   

Art. 8º - As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta da 

seguinte dotação orçamentária própria, consignada no corrente exercício financeiro. 

Art. 9º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogada a Lei Municipal nº 720, de 02 de outubro de 2007 e Lei Municipal nº 991, de 

11 de outubro de 2011. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
 

Marilândia/ES, 15 de abril de 2014. 
 

 
Osmar Passamani 
Prefeito Municipal 

Registrada na SEMAD       Data de Publicação 
Da P.M.M.             
Em, 15/04/2014.    
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MINUTA 

 
ACORDO DE COOPERAÇÃO 

 

“PROGRAMA DE ESTÁGIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA” 

 

Convênio que se faz a Prefeitura Municipal de Marilândia, com vista a realização de Estágios de 

Estudantes na forma do disposto na LEI Nº 11.788, DE  25 DE SETEMBRO DE 2008., 

Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob nº 27.744176/0001-04, 

doravante denominada Empresa Concedente, neste ato devidamente representada pelo Prefeito 

Municipal, Sr. Osmar Passamani, portador da Carteira de Identidade nº…………………., e CPF 

nº ……………, e o .............., inscrita no CGC/MF sob nº-------------- representada neste ato pelo 

…………………….., adiante designada Instituição de Ensino; pelo presente firmam o convênio 

para realização de estágio de estudantes, nos termos da Lei Federal nº 6.494/77, conforme 

alinhadas. 

 

1. A EMPRESA CONCEDENTE fornecerá estágios profissionais a alunos regularmente 

matriculados na INSTITUIÇÃO DE ENSINO e que venham freqüentando efetivamente os 

cursos oferecidos na mesma. 

 

2. O estágio deve propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem a serem 

planejados, executados, acompanhados, e avaliados em conformidade com os 

currículos, programas e calendários escolares, a fim de constituir em instrumentos de 

integração, nos termos de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico cultural, 

científico e de relacionamento humano. 

 

3. Compete a INSTITUIÇÃO DE ENSINO: 

 

I. Estabelecer normas, como procedimento didático-pedagógico, para cumprimento do 

estágio; 

II. Indicar o estagiário para atuação técnica em serviços e programas adequados; 

III. Supervisionar o estágio de alunos; 

IV. Estabelecer critérios para o credenciamento de supervisores. 

V. Analisar e discutir o plano de trabalho desenvolvido pelo estagiário no local de 

estágio, visando a realização teoria/prática. 

 

VI. Fornecer à EMPRESA CONCEDENTE instruções, épocas e formalidades exigidas 

pelas normas de regulamentação dos estágios. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.788-2008?OpenDocument
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VII. Encaminhar o estagiário, mediante carta de apresentação, sem a qual o mesmo não 

poderá iniciar o estágio. 

4. Compete à EMPRESA CONCEDENTE: 

 

I. Proporcionar ao estagiário condições adequadas a execução do estágio. 

II. Garantir ao estagiário o cumprimento das exigências escolares, inclusive no que se 

refere ao horário de supervisão realizada pela INSTITUIÇÃO DE ENSINO. 

III. Proporcionar aos estagiários experiências válidas para a elaboração do trabalho 

final de conclusão do curso, bem como material para sua execução, ressalvada a 

autonomia científica desse trabalho. 

IV. Aceitar o credenciamento dos supervisores de acordo com o item IV da cláusula 3. 

V. Garantir, mediante a participação dos supervisores, a orientação quanto ao 

desenvolvimento do projeto, programa e atividade. 

VI. Prestar ou comunicar oficialmente todo o tipo de informações sobre o 

desenvolvimento do estágio e da atividade do estagiário, que venham a ser 

solicitadas pela INSTITUIÇÃO DE ENSINO OU que a entidade entenda necessário. 

5. A realização do estágio profissional por parte do estudante, não acarretará vínculo 

empregatício de qualquer natureza. 

 

Fica a critério exclusivo da EMPRESA CONCEDENTE o estabelecimento de uma bolsa ou outra 

forma de contraprestação ao estagiário, para que o mesmo possa fazer, face as despesas 

normais com a realização do estágio, cujo pagamento lhe será feito diretamente  e com base no 

total de horas do efetivo estágio (anotadas em cartão de ponto). 

 

 A importância referente a bolsa, por não ter natureza salarial, uma vez que a realização do 

estágio não acarreta vínculo empregatício, não se enquadra no regime FGTS (Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço) e não sofrerá qualquer desconto, inclusive previdenciário, 

exceção feita a retenção do Imposto de Renda na Fonte. 

 

6. A EMPRESA CONCEDENTE se compromete a fazer a favor de cada estagiário, durante o 

período de realização do estágio, um seguro de acidentes pessoais, nos termos da LEI 

Nº 11.788, DE  25 DE SETEMBRO DE 2008.  

 

7. Será firmado, com interveniência obrigatória da INSTITUIÇÃO DE ENSINO, um termo 

de compromisso que terá por fim básico, relativamente a cada estágio, particularizar a 

relação jurídica especial existente entre o estudante e a EMPRESA CONCEDENTE. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.788-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.788-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.788-2008?OpenDocument
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8. O tempo de duração do estágio ficará a critério da EMPRESA CONCEDENTE, podendo, 

tanto o estudante como a INSTITUIÇÃO DE ENSINO, de comum acordo, desistir do 

mesmo. 

 

9. O presente convênio vigorará por prazo indeterminado, a partir da data de sua 

assinatura, podendo ser rescindido de comum acordo entre as partes. A rescisão, nesse 

caso, operará 30 (trinta) dias após estipulada, em documento escrito, a concordância da 

contratante e contratada, no que diz respeito a atividades futuras, mas tendo os efeitos 

suspensos até que seja concluídos os estágios em curso. 

 

10. Fica eleito o Foro da Comarca de Marilândia-ES com renúncia de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias que possam 

originar-se deste convênio. 

E por estarem de comum acordo com as condições ora estipuladas, firmam o presente 

convênio em 4 (quatro) vias de igual teor, dispensando as partes o comparecimento de 

testemunhas para a sua atividade. 

 

Marilândia, 15 de abril de 2014 

 

_______________________________________________ 

                 Nome da Empresa 

 

_______________________________________________ 

             

TESTEMUNHA: 

1. _________________________________________ 

 

 

      2. _________________________________________ 
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       LEI Nº 1.128, de 15 de abril de 2014. 

EMENTA: AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL A ALTERAR O ANEXO I DA LEI MUNICIPAL 

Nº. 749 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2007. 

 

O Prefeito Municipal de Marilândia, Estado do Espírito Santo, faz saber que a 

Câmara Municipal, Aprovou e Ele Sanciona a seguinte LEI: 

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a criar 02 (duas) 

vagas de Motorista I no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal. 

 
Parágrafo Único: O anexo I da Lei nº. 749 de 21 de dezembro de 2007, passa a 

vigorar com a seguinte modificação, mantendo-se os demais cargos, quantitativos e vencimentos. 

 

DENOMINAÇÃO QUANTIDADE CARGA HORÁRIA VENCIMENTO 

MOTORISTA I 24 44 HORAS R$770,06  

 
Art. 2º - A contratação em designação temporária para os cargos descritos no artigo 

anterior será de 12 (meses), podendo ser prorrogado. 

 
Parágrafo Único - Em caso de concurso público os mesmos serão empossados e 

nomeados nos termos da legislação em vigor. 

 

Art. 3º - O contratado em designação temporária está sujeito aos mesmos deveres 

proibições e regime de responsabilidades vigentes para os servidores públicos integrantes do quadro 

de servidores do Município, inclusive quanto ao regime previdenciário. 

 
Art. 4º - A rescisão do Contrato em Designação Temporária antes do prazo previsto 

para o seu término ocorrerá: 

I – a pedido do contratado; 
II – por conveniência da Administração Pública Municipal;  

III – quando o contratado incorrer em falta disciplinar;  

IV – quando realizado concurso público e nomeado o concursado para o provimento de cargo com 

funções equivalentes. 

 
Art. 5º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotação 

própria do município, consignada no orçamento do corrente exercício. 

  

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

 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

Marilândia/ES, 15 de abril de 2014. 

Osmar Passamani  
Prefeito Municipal 

 

Registrada na SEMAD       Data de Publicação 

Da P.M.M.             

Em, 15/04/2014.    
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       LEI Nº 1.129, de 29 de abril de 2014. 

EMENTA: DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DA 

GRATIFICAÇÃO REMUNERATÓRIA AOS SERVIDORES 

PARA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIJVO PÚBLICO 

MUNICIPAL 

 

O Prefeito Municipal de Marilândia, Estado do Espírito Santo, faz saber que a 

Câmara Municipal, Aprovou e Ele Sanciona a seguinte LEI: 

Art. 1º - Fica instituída gratificação mensal de R$ 300,00(trezentos reais) para 
os servidores que irão organizar o arquivo público municipal. 

 

Art. 2º - A gratificação instituída no artigo 1.º só será paga ao servidor que 

cumprir na totalidade as horas de serviço estipuladas, compreendidas das 07h30min a 

10h00min horas, de segunda à sexta-feira no período de 90 (noventa dias), sendo a 
assiduidade requisito essencial para sua concessão, devendo tal avaliação ser atestada pela 

Secretaria Municipal de Administração. 

 

Artigo 3º - A comissão será composta de um número máximo de até 10 (dez) 

servidores pertencentes ao quadro de pessoal desta Prefeitura. 

  
Art. 4º - As gratificações criadas por esta Lei não serão incorporadas, em 

nenhuma hipótese, aos vencimentos dos servidores e aos proventos de inatividade, e não 

servirão de base de cálculo para a incidência de qualquer vantagem, além de não serem 

computadas na concessão de férias e décimo terceiro salários. 

 

Parágrafo único. Fica vedada a concessão de outras vantagens com idêntico 
fundamento ou finalidade. 

 

Art. 5º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de 

dotação própria do município, consignada no orçamento do corrente exercício. 

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

 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

Marilândia/ES, 29 de abril de 2014. 

 

 

 

Osmar Passamani  

Prefeito Municipal 

 

 

Registrada na SEMAD       Data de Publicação 

Da P.M.M.             

Em, 29/04/2014.    
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       LEI Nº 1.130, de 29 de abril de 2014. 

EMENTA: REVOGA A LEI Nº 657/2006, LEI Nº 

732/2007, PORTARIA Nº 020/2009 E A LEI Nº 

954/2011, QUE DISPÕEM SOBRE O PROGRAMA DE 

ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER 

LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MARILÂNDIA-ES E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O Prefeito Municipal de Marilândia, Estado do Espírito Santo, faz saber que a 

Câmara Municipal, Aprovou e Ele Sanciona a seguinte LEI: 

Art. 1º - Ficam revogadas as leis nº 657/2006, 732/2007, 954/2011 e Portaria nº 

020/2009 as quais dispõem sobre o Programa de Alimentação dos Servidores do Poder Legislativo 

Municipal de Marilândia.  

 
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

Marilândia/ES, 29 de abril de 2014. 

 

 

 

Osmar Passamani  
Prefeito Municipal 

 

Registrada na SEMAD       Data de Publicação 

Da P.M.M.             

Em, 29/04/2014.    
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       LEI Nº 1.131, de 29 de abril de 2014. 

EMENTA: INSTITUI O TICKET ALIMENTAÇÃO DOS 

SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE 

MARILÂNDIA/ES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O Prefeito Municipal de Marilândia, Estado do Espírito Santo, faz saber que a 

Câmara Municipal, Aprovou e Ele Sanciona a seguinte LEI: 

Art. 1º - Fica instituído no âmbito do Poder Legislativo Municipal o Ticket 

Alimentação de seus Servidores correspondente a um cartão magnético mensalmente carregado. 

 

Art.2º - O Ticket alimentação previsto nesta Lei compreende a todos os servidores no 

exercício de suas funções, equivalente ao valor mensal de R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais). 

 

§ 1º - O valor de que se trata o caput desse artigo, poderá ser reajustado anualmente 

por Resolução proposta pela Mesa Diretora do Poder Legislativo Municipal no mês de janeiro de 
cada ano. 

 

Art.3º - O valor referente à concessão do Ticket alimentação, não se incorpora ao 

vencimento ou remuneração dos servidores para quaisquer efeitos e, sobre ele, não incidirá 

contribuição trabalhista ou previdenciária. 

 

Art.4º - Serão beneficiados por esta Lei os Servidores do Poder Legislativo: 

I – em gozo de licença maternidade ou paternidade; 

II – cedido; 

III – em gozo de férias regulamentares; 

IV – Ausentes, desde que amparado por atestado médico. 

 

Art.5º - Ficam excluídos deste programa os servidores que estejam gozando de 

licença não remunerada. 
 

Art.6º - Os recursos financeiros para a execução desta lei correrão por conta do 

orçamento vigente do Poder Legislativo Municipal, ficando o mesmo, autorizado a proceder as 

alterações necessárias no mesmo. 

 
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

Marilândia/ES, 29 de abril de 2014. 

 

 

Osmar Passamani  
Prefeito Municipal 

 

 

Registrada na SEMAD       Data de Publicação 
Da P.M.M.             

Em, 29/04/2014.    

 


