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LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 15 DE SETEMBRO DE 2015. 

Revoga a Lei Complementar nº 030/2013 e dá 
novas disposições sobre a contribuição 
previdenciária suplementar do Município de 
Vila Velha para instituição do plano de 
amortização do déficit técnico atuarial do 
Regime Próprio de Previdência Social dos 
Servidores Públicos do Município. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo: Faço 
saber que, nos termos do art. 34, parágrafo único, II e art. 56, III, da Lei Orgânica, e, 
com fulcro no art. 39 da Constituição do Estado, o Povo, por intermédio de seus 
representantes, aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1 º O déficit técnico total do Regime Próprio de Previdência Social dos 
Servidores Públicos do Município de Vila Velha - RPPS será financiado em até 35 
(trinta e cinco) anos, a partir do marco inicial estabelecido no plano de amortização, 
conforme está disposto nos §§ 1° e 2° dos arts. 139 e 140 da Lei Complementar nº 
22/2012, e nos§§ 1° e 2° dos arts. 18 e 19, da Portaria MPS Nº 403, de 10.12.2008. 

§ 1° O plano de amortização poderá ser revisto nas reavaliações atuariais anuais, 
respeitando sempre o período remanescente para o equacionamento do déficit, 
contado a partir desta data. 

§ 2º O valor do Déficit Técnico Atuarial referido no caput, bem como as alíquotas de 
contribuição suplementar foram definidos na reavaliação atuarial de 2014. 

§ 3º As amortizações pelo Município de Vila Velha, do valor previsto neste artigo, 
por meio dos Poderes Executivo e Legislativo, serão efetuadas mediante as 
contribuições suplementares. 

Art. 2º O Município, por intermédio dos Poderes Executivo e Legislativo, arcará com 
uma contribuição suplementar mensal incidente sobre a mesma base de cálculo das 
contribuições previdenciárias dos servidores ativos vinculados ao RPPS, prevista em 
lei, inclusive sobre a gratificação natalina, correspondente a uma alíquota constante 
de 3,68%, a ser repassada ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos 
do Município de Vila Velha (ES) - IPVV. 

Art. 3º Fica revogada a Lei Complementar nº. 030, de 27 de dezembro de 2013. 

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

Vila Velha, ES, 15 de setembro de 2015. 

RO NEY ROCHA MI DA 
Prefeito Municipal 
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AUTÓGRAFO DE LEI COMPLEMENTAR Nº O 6/2015 

Revoga a Lei Complementar nº 030/2013 e 
dá novas disposições sobre a contribuição 
previdenciária suplementar do Município 
de Vila Velha para instituição do plano de 
amortização do déficit técnico atuarial do 
Regime Próprio de Previdência Social dos 
Servidores Públicos do Município. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições legais previstas no art. 1 O, § 1 º, da Lei Orgânica do Município, 

DECRETA: 

Art. 1° O déficit técnico total do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos 
do Município de Vila Velha - RPPS será financiado em até 35 (trinta e cinco) anos, a partir do 
marco inicial estabelecido no plano de amortização, conforme está disposto nos §§ 1 º e 2º dos arts. 
139 e 140 da Lei Complementar nº 22/2012, e nos§§ 1 ºe 2º dos arts. 18 e 19 da Portaria MPS Nº 
403 , de 10.12.2008. 

§ 1 º O plano de amortização poderá ser revisto nas reavaliações atuariais anuais, respeitando 
sempre o período remanescente para o equacionamento do déficit, contado a partir desta data. 

§ 2° O valor do Déficit Técnico Atuarial referido no caput, bem como as alíquotas de contribuição 
suplementar foram definidos na reavaliação atuarial de 2014. 

§ 3° As amortizações pelo Município de Vila Velha, do valor previsto neste artigo, por meio dos 
Poderes Executivo e Legislativo, serão efetuadas mediante as contribuições suplementares. 

Art. 2° O Município, por intermédio dos Poderes Executivo e Legislativo, arcará com uma 
contribuição suplementar mensal incidente sobre a mesma base de cálculo das contribuições 
previdenciárias dos servidores ativos vinculados ao RPPS, prevista em lei, inclusive sobre a 
gratificação natalina, correspondente a uma alíquota constante de 3,68%, a ser repassada ao 
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha (ES) - IPVV. 

Art. 3° Fica revogada a Lei Complementar nº 030, de 27 de dezembro de 2013. 

Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

Vila Velha, 10 de setembro de 2015. 
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