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PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

"<Deus seja ÍOltfXllÍo • 

LEI COMPLEMENTAR Nº 038 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2015. 

Altera dispositivos da Lei Complementar 
Municipal nº. 006, de 03 de setembro de 2002, 
quanto à fixação de jornada de trabalho dos 
servidores municipais. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso 
de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 
seguinte Lei: 

Art. 1º Ficam alterados os arts. 70 e 71 da Lei Complementar Municipal nº 006, de 
03 de setembro de 2002, que passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 70. O horário do expediente nas repartições, a fixação de jornada de 
trabalho e o controle da frequência do servidor serão estabelecidos em 
regulamento expedido pela autoridade competente. 

Arl. 71. Fica facultada a fixação de jornada de trabalho ininterrupta, salvo na 
hipótese de prestação de sobrejornada. " (NR) 

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

Vila Velha, ES, 26 de novembro de 2015. 

Autoria: 

DNEY ROCHA HJLILIL~ 
Prefeito Municipal 
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Altera dispositivos Lei 
Complementar Municipal 
03 de setembro de 2002, quanto à 
fixação de jornada de tr balho dos 
servidores municipais. 1 

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

DECRETA: 

Art. 1° Ficam alterados os arts. 70 e 71 da Lei Complementar Municipal nº 006, de 03 de 
setembro de 2002, que passam a vigorar com as seguintes redações: 

"Art. 70. O horário do expediente nas repartições, a fixação de jornada de trabalho e o 
controle da frequência do servidor serão estabelecidos em regulamento expedido pela 
autoridade competente. 

Art. 71. Fica facultada a fr.xação de jornada de trabalho ininterrupta, salvo na hipótese de 
prestação de sobrejornada. " (NR) 

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

Vila Velha, 24 de novembro de 2015. 
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