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PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

"<Deus seja ÚJuvaáo" 

LEI COMPLEMENTAR Nº 028, DE 26 DE ABRIL DE 2013. 

Altera o inciso III, do art. 5° da 
Lei Complementar nº 003/2001. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo no 
uso de suas atribuições legais: Faço saber que o Povo, através de seus 
representantes, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1 º Fica alterado o inciso III, do art. 5° da Lei Complementar nº 003 , de 16 de 
janeiro de 2013, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 5º ... 

III - 12 (doze) meses, no caso do inciso III do art. 2° desta Lei, 
podendo ser prorrogado por até igual período quantas vezes forem 
necessárias, desde que não exceda a 36 (trinta e seis) meses, por 
impedimento de conclusão de concurso público, por medida judicial 
ou por não preenchimento das vagas por qualquer motivo; 

... " (NR) 

Art. 2° Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

Vila Velha/ES, 26 de abril de 2013. 

NEY ROCHA MI NDA 
Prefeito Municip l 

Autoria: Poder Executivo 



SANCIONO, na forma da lei 

Vila Velha/ES, 'j6 / Ly 11J 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

#<Deus seja wuwáo » 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3168/2013 

Rrdney Rocha a prefeito de 

Altera o inciso III, do art. 5° d 
Complementar nº 003/2001. 

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

DECRETA: 

Art. 1° Fica alterado o inciso III, do art. 5° da Lei Complementar nº 003, de 16 de janeiro de 
2013, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 5~ •. 

III - 12 (doze) meses, no caso do inciso III do art. 2° desta Lei, podendo ser prorrogado 
por até igual período quantas vezes forem necessárias, desde que não exceda a 3 6 
(trinta e seis) meses, por impedimento de conclusão de concurso público, por medida 
judicial ou por não preenchimento das vagas por qualquer motivo; 

... " (NR) 

Art. 2° Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

Vila Velha, 24 de abril de 2013. 

IVAN CARLINI 
Presidente 

MARC~~O RODRIGUES 
ii~ofu~o 


