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Estado do Espírito Santo 
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 

'r})eus seja Louvaáo" 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo § 7º do artigo 40 da Lei Orgânica do 
Município de Vila Velha "Faz saber que o Prefeito sancionou nos termos do§ 3° do artigo 40 
da Lei Orgânica Municipal, e eu, JOSÉ DE OLIVEIRA CAMILLO, promulgo o Autógrafo 
de Lei Complementar nº 012/08, que se transformou na LEI COMPLEMENTAR Nº 015/08, 
de 3 O de julho de 2008" . 

LEI COMPLEMENTAR Nº 015/08 

Acrescenta §§ 4°, 5º e 6º ao art. 78 da 
Lei Complementar nº 007 /2004. 

Art. 1º O art. 78 da Lei Complementar nº 007, de 14 de dezembro de 2004, passa a vigorar 
acrescido dos §§ 4°, 5° e 6° com a seguinte redação: 

"Art. 78 ... 

§ 4° Os profissionais do magistério que integram o Regime Próprio de 
Previdência do Município terão direito, quando da aposentadoria, a perceber, 
proporcionalmente, a remuneração correspondente à carga horária especial ou 
extensão de carga horária, preenchidos os seguintes requisitos: 

I - tiver exercido, ininterruptamente, nos 05 (cinco) anos letivos que anteceder o 
seu pedido de aposentadoria; 

II - tiver exercido, intercaladamente, por no mínimo 10 (dez) anos letivos. 

§ 5º Para efeito deste artigo, as férias escolares ou as férias do servidor não 
interrompem o direito à carga horária especial. 

§ 6° O direito de que trata o caput deverá respeitar a proporcionalidade do 
tempo de contribuição da carga horária especial. " 

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

Vila Velha, 30 de julho 8. 
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à Lei 2.728/91, determinando que a convocação 
dos representantes da Câmara Municipal, seja feita 
através de ofício ao seu Presidente. Já constando 
na matéria os pareceres das doutas Comissões de 
Justiça, Administração e Finanças que opinaram 
pela legalidade e constitucionalidade da matéria e 
por sua aprovação. Colocados os pareceres em 
discussão e não havendo quem quisesse discuti
los, foi à matéria colocada em discussão, também 
não havendo quem quisesse discuti-la, foi a 
mesma colocada em votação, tendo sido aprovada 
por unanimidade dos presentes. DESPACHO: À 
Secretaria para providenciar o Autógrafo de Lei. 
Discussão e Votação Única: Processo 
protocolizado sob o nº 1599/08, de iniciativa do 
Edil Reginaldo Loureiro, contendo proposição que 
visa conceder Moção de Aplauso à Look 
Comunicação Visual. Colocada a matéria em 
discussão e não havendo quem quisesse discuti-la, 
foi a mesma colocada em votação, tendo sido 
aprovada por unanimidade dos presentes. 
DESPACHO: À Secretaria para providenciar a 
confecção dos Diplomas. Discussão e Votação 
Única: Processo protocolizado sob o nº 1598/08, 
de iniciativa do Edi l Ivan Carlini, contendo 
proposição que visa conceder Moção de Aplauso 
ao Dr. Cláudio Henrique Laranja Neto, Dr. 
Rogério Pereira da Si lva Boone e Dr. Marcos 
Fábio França Flora. Colocada a matéria em 
discussão e não havendo quem quisesse discuti-la, 
foi a mesma colocada em votação, tendo sido 
aprovada por unanimidade dos presentes. 
DESPACHO: À Secretaria para providenciar a 
confecção dos Diplomas. Requerimentos de 
Urgência: Processos protocolizados sob os nºs 
1694 e 1709/08, de iniciativa dos Srs. dis: 
Marcelo da Farmácia e Jonimar Santos Oliveira 
requerendo Regime de Urgência aos processos nºs 
1692 e 1539/08, respectivamente. Colocados os 
requerimentos em discussão e não havendo quem 
quisesse discuti-los, foram os mesmos colocados 
em votação, separadamente, tendo sido o primeiro 
aprovado com 11 (onze) favoráveis e o segundo 
com 1 O (dez) votos favoráve is. DESPACHO: 
Inclui- e na próxima Pauta da Ordem do Dia. 
Findo o tempo destinado a Pauta da Ordem do 
Dia, a Presidência passou à Pauta da próxima 
Sessão: Processos protocolizados sob os nºs 1622, 
0683, 1639, 1692 e 1539/08; além das Moções de 
Aplauso. ada mais havendo a tratar, a 

Vila Yelha-ES, sexta-feira, O 1 de agosto de 2008 

Presidência deu por encerrada a Sessão. Antes, 
porém, convidou os Srs. Edis para a próxima em 
dia e horário regimental. A seguir mandou 
proceder à lavratura da presente Ata que depois de 
lida, di scutida e aprovada, vai assinada pelos 
membros da Mesa Diretora. Encerrada a Sessão 
Ordinária o Presidente convidou o Edil Rob on 
Batista para ocupar a Presidência e dar por aberta 
a Sessão Solene, em homenagem ao Dia do 
Investigador da Polícia Civil.################ 

Sala das Sessões, 29 de julho de 2008. 

JOSÉ DE OLIVEIRA CAMILLO 
Presidente 

JOÃOARTEM 
1 º Secretário 

ROBSON BATISTA 
2° Secretário 

ATOS LEGISLATIVOS 1 
ATOS DO PRESIDENTE 1 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo 
§ 7º do artigo 40 da Lei Orgânica do Município de 
Vila Velha "Faz saber que o Prefeito sancionou 
nos termos do § 3º do artigo 40 da Lei Orgânica 
Municipal, e eu, JOSÉ DE OLIVElRA 
CAMILLO, promulgo o Autógrafo de Lei 
Complementar nº O 12/08, que se transformou na 
LEI COMPLEMENTAR Nº 015/08, de 30 de 
julho de 2008". 

LEI COMPLEMENTAR Nº 015/08 

Acrescenta§§ 4º, 5º e 6º 
ao art. 78 da Lei 
Complementar nº 
007/2004. 

Art. 1 º O art. 78 da Lei Complementar nº 007, de 
14 de dezembro de 2004, passa a vigorar acre cido 
dos §§ 4°, 5° e 6° com a seguinte redação: 



Vila Velha-ES, sexta-feira, O 1 de agosto de 2008 

"Art. 78 .. . 

§ 4º Os profissionais do magistério que integram 
o Regime Próprio de Previdência do Município 
terão direito, quando da aposentadoria, a 
perceber, proporcionalmente, a remuneração 
correspondente à carga horária especial ou 
extensão de carga horária, preenchidos os 
seguintes requisitos: 

1 - tiver exercido, ininterruptamente, nos 05 
(cinco) anos letivos que anteceder o seu pedido 
de aposentadoria; 
II - tiver exercido, interca/adamente, por no 
mínimo 10 (dez) anos letivos; 

§ 5º Para efeito deste artigo, as férias escolares 
ou as férias do servidor não interrompem o 
direito à carga horária especial. 

§ 6º O direito de que trata o caput deverá 
respeitar a proporcionalidade do tempo de 
contribuição da carga horária especial." 

Art. 2° Esta Lei Complementar entra em vigor na 

data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

Vila Velha, 30 de julho de 2008. 

JOSÉ DE OLIVEIRA CAMlLLO 

Presidente 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, 

usando das atribuições que lhe são conferidas pe lo 

§ 7° do artigo 40 da Lei Orgânica do Município de 

Vila Velha "Faz saber que o Prefeito sancionou 

nos termos do § 3º do artigo 40 da Lei Orgânica 

Municipal, e eu, JOSÉ DE OLIVEIRA 

CAMILLO, promulgo o Autógrafo de Lei nº 
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' 2.340/08, que se transformou na LEI Nº 4.676/08, 

de 23 de julho de 2008". 

LEI Nº 4.676/08 

Dispõe sobre a 
construção de Área de 
Lazer na Praça do 
bairro Araçás 

Art. 1° Fica o Chefe do Poder Executivo 

Municipal autorizado a construir área de Lazer 

para idosos na praça pública do bairro Araçás. 

Art. 2° As despesas decorrentes da presente Lei 

correrão por conta de dotações próprias do 

orçamento municipal, ficando o Poder Executivo 

autorizado a suplementá-las, se necessário. 

Art. 3° A execução dessa Lei fica adstrita aos 

critérios de conveniência e oportunidade da 

administração pública municipal. 

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

publicação. 

Vila Velha, 23 de julho de 2008. 

JOSÉ DE OLIVEIRA CAMILLO 

Presidente 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, 

usando das atribuições que lhe são conferidas pelo 

§ 7° do artigo 40 da Lei Orgân ica do Município de 

Vila Velha "Faz saber que o Prefeito sancionou 

nos termos do § 3º do artigo 40 da Lei Orgânica 

Municipal, e eu, JOSÉ DE OLIVElRA 

CAMILLO, promulgo o Autógrafo de Lei nº 

2.34 1 /08, que se transformou na LEI Nº 4.677 /08, 

de 23 de julho de 2008". 


