
Publicado no DIOES 

Em.~ _ _l~~l 15 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 039 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2015. 

Altera dispositivos na Lei Complementar nº 
019, de 04 de novembro de 2011 -- Estatuto 
do Magistério Público de Vila Velha. 

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 A Lei Complementar nº 019, de 04 de novembro de 2011 , passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 

1 -- fica incluído parágrafo único ao art. 20, com a seguinte redação: 

''Art. 20 ... 
Parágrafo único. Por interesse, manifesto e necessidade técnica, o profissional da 
educação poderá ser localizado temporariamente em unidades administrativas da 
Secretaria Municipal de Educação, desde que autorizado pelo Secretário (a) 
Municipal de Educação. " (AC) 

II - ficam incluídos ao art. 25, alínea "c" ao inciso II e o parágrafo único, com as 
seguintes redações: 

"Art. 25 ... 

{ ... } 
II- ... 

{ ... } 

c) de lotação provisória: 

1- lotação provisória, é o ato pelo qual o profissional da educação é localizado ou 
deslocado temporariamente para ter exercício em outra unidade escolar ou 
unidade administrativa do setor educacional; 

2- a lotação provisória dar-se-á até o próximo concurso de remoção. 

Parágrafo único. A mudança de localização em regime de lotação provisória de 
que trata a alínea "c " do inciso li dar-se-á: 

I - por interesse da Administração, em situação de existência de profissional do 
magistério excedente na escola de lotação, ou por convocação de servidores 
concursados, no decorrer do ano letivo. 

II - a pedido do servidor, desde que devidamente justificado e avaliado o interesse 
da Secretaria Municipal de Educação, que poderá atender, respeitando o início do 
ano letivo ou recesso escolar, a fim de evitar prejuízo ao processo de ensino 
aprendizagem durante o ano letivo. " (AC) 

Art. 2° Esta Lei Complementar entra em vi a publicação. 

Vila Velha, ES, 26 de novembro 

Prefeito Municipal 
Autoria: l'Qder Executivo 
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AUTÓGRAFO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 036/2015 

Acrescenta dispositivos à Lei 
Complementar nº 019, de 04 de 
novembro de 2011 - Estatuto do 
Magistério Público de Vila Velha. 

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. 1º A Lei Complementar nº 019, de 04 de novembro de 2011, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 

I - fica incluído parágrafo único ao art. 20, com a seguinte redação: 

"Art. 20 . ........ . 

Parágrafo único. Por interesse, manifesto e necessidade técnica, o profissional da 
educação poderá ser localizado temporariamente em unidades administrativas da 
Secretaria Municipal de Educação, desde que autorizado pelo Secretário (a) Municipal 
de Educação. " (AC) 

II - ficam incluídos ao art. 25, alínea "c" ao inciso II e parágrafo único, com as seguintes 
redações: 

"Art. 25 . ...... .. . 

II- ..... ... . 

c) de lotação provisória: 

1 - lotação provisória é o ato pelo qual o profissional da educação é localizado ou 
deslocado temporariamente para ter exercício em outra unidade escolar ou unidade 
administrativa do setor educacional; 

2 - a lotação provisória dar-se-á até o próximo concurso de remoção. 

Parágrafo único. A mudança de localização em regime de lotação provisória de que 
trata a alínea "c " do inciso li dar-se-á: 

I - por interesse da Administração, em situação de existência de profissional do 
magistério excedente na escola de lotação, ou por convocação de servidores 
concursados, no decorrer do ano letivo. 

II - a pedido do servidor, desde que devidamente justificado e avaliado o interesse da 
Secretaria Municipal de Educação, que poderá atender, respeitando o início do ano 
letivo ou recesso escolar, a fi de evitar prejuízo ao processo de ensino aprendizagem 
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durante o ano letivo." (AC) 

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data sua publicação. 

Vila Velha, 24 de novembro de 2015. 

Presidente' 

JOEL 
~ 

GEL WEDulnÔNELI 
1 º Secretário 2° Secretário 


