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PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

"(])eus seja fouvaáo" 

LEI COMPLEMENTAR Nº 027, DE 31 DE JANEIRO DE 2013. 

Suprime e altera dispositivos da 
Lei Complementar nº 006/2002 
(Estatuto dos Servidores Públicos 
do Município de Vila Velha). 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, 
usando das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 34, parágrafo 
único, I, da Lei Orgânica do Município de Vila Velha, sanciona a presente Lei 
Complementar: 

Art. 1 º Fica revogado o parágrafo 1 º, do artigo 22 da Lei Complementar nº 006, 
de 03 de setembro de 2002, o qual apresenta a seguinte redação: "Somente serão 
designados para o exercício de função gratificada servidores ocupantes de cargo 
efetivo do Município". 

Art. 2° Fica revogado o artigo 24 da Lei Complementar nº 006, de 03 de setembro 
de 2002, o qual apresenta a seguinte redação: "É vedado o exercício de função 
gratificada por servidor ocupante de cargo em comissão." 

Art. 3º O parágrafo único do artigo 75 da Lei Complementar nº 006, de 03 de 
setembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Parágrafo único. Optando o servidor, tanto o da Administração 
quanto o. cedido por outros entes ou órgãos da Administração Direta 
ou entidades da Administração Indireta, pela remuneração do seu 
cargo efetivo, terá direito à percepção de 65% (sessenta e cinco por 
cento) sobre o valor do cargo em comissão por ele ocupado ". (NR) 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a 02.01.2013. 

Vila Velha/ES, 31 dejaneiro de 2013. 

Autoria: Poder Executivo 

R DNEY ROCHA MIRAN A 
Prefeito Municipal 
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CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

•<Deus seja fóuvaáo • 

AUTÓGRAFO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 026/2012 

Suprime e altera dispositivos da Lei 
Complementar nº 006/2002 
(Estatuto dos Servidores Públicos 
do Município de Vila Velha). 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso legal de 
suas atribuições, 

DECRETA: 

Art. l° Fica revogado o parágrafo 1°, do artigo 22 da Lei Complementar nº 006, de 03 de 
setembro de 2002, o qual apresenta a seguinte redação: "Somente serão designados para o 
exercício de função gratificada servidores ocupantes de cargo efetivo do Município". 

Art. 2º Fica revogado o artigo 24 da Lei Complementar nº 006, de 03 de setembro de 2002, o 
qual apresenta a seguinte redação: "É vedado o exercício de função gratificada por servidor 
ocupante de cargo em comissão." 

Art. 3º O parágrafo único do artigo 75 da Lei Complementar nº 006, de 03 de setembro de 
2002, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Parágrafo único. Optando o servidor, tanto o da Administração quanto o cedido por 
outros entes ou órgãos da Administração Direta ou entidades da Administração 
Indireta, pela remuneração do seu cargo efetivo, terá direito à percepção de 65% 
(sessenta e cinco por cento) sobre o valor do cargo em comissão por ele ocupado". 
(NR) 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 
02.01.2013. 

Vila Velha, 31 de janeiro de 2013. 

Presidente 

O~~RIGUES 
1° Secretário 


