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PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 040 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015. 

Inclui, altera e revoga dispositivos da Lei 
Complementar n.º 006/2002, que dispõe 
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos 
do Município 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. 1 º Fica incluído o art. 72-A na Lei Complementar nº 006, de 03 de setembro 
de 2002, com a seguinte redação: 

"Art. 72-A Os cargos de Secretário Municipal, Procurador Geral e 
Controlador Geral serão remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em 
parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, 
prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória e, tão pouco, 
deve estar vinculado a quaisquer outros benefícios contidos na presente Lei, 
salvo o pagamento de férias, décimo terceiro vencimento e respectivo 
acréscimo constitucional de 113 (um terço). 

§ 1° O servidor público efetivo, quando nomeado para exercer o cargo de 
Secretário Municipal, Procurador Geral ou Controlador Geral será afastado 
de seu cargo, podendo optar em receber o subsídio ou a remuneração do seu 
cargo efetivo, sendo vedada a cumulação de ambos. 

§ 2º Quando nomeado para o cargo de Secretário Municipal, Procurador 
Geral, Controlador Geral ou Diretor da Administração Pública Indireta, o 
servidor público efetivo terá sua avaliação anual de desempenho funcional 
aprovada automaticamente. 

§ 3º Sobre o subsídio pago ao ocupante do cargo de Secretário Municipal, 
Procurador Geral, Controlador Geral ou Diretor da Administração Pública 
Indireta incidirá a contribuição para o Regime Geral de Previdência Social, 
salvo se servidor efetivo, que deverá contribuir para o Regime Próprio de 
Previdência Social do Município de Vila Velha, limitando-se o recolhimento ao 
valor da remuneração de seu cargo efetivo. " (AC) 

Art. 2º Ficam alterados o caput e o § 1 º do art. 88, e os arts. 89 e 90, da Lei 
Complementar nº 006, de 2002, que passam a vigorar com as seguintes redações: 

"Art. 88. O servidor público terá direito anualmente ao décimo terceiro 
vencimento, com base no número de meses de efetivo exercício no ano, na 
remuneração integral que estiver percebendo, ou no valor do provento a 
que o mesmo fizer jus . 

§ 1 º O 13 º vencimento será pago no valor correspondente à remuneração 
percebida no mês de aniversário do servidor. (! 
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Art. 89. O 13° vencimento será pago no valor correspondente à remuneração 
percebida pelo servidor, no mês de seu aniversário, junto com a folha de 
pagamento do mês correspondente, com a incidência de todos os descontos 
previdenciários e fundiários devidos, sendo facultado, o pagamento do 13º 
vencimento aos servidores regidos pela CLT, em duas parcelas anuais, a 
primeira até 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro do corrente ano 
de pagamento, sendo que, sobre a primeira parcela não incidirá qualquer 
desconto, ficando os descontos de imposto de renda, INSS e pensão 
alimentícia, caso haja, há serem efetuadas para a segunda parcela. 

Parágrafo único. No caso de posse e exercício do servidor durante o decurso 
do ano civil, o pagamento do 13° vencimento será feito, excepcionalmente, no 
mês de dezembro, proporcionalmente aos meses efetivamente trabalhados, com 
exceção dos servidores celetistas que receberão na forma prevista no caput do 
presente artigo. 

Art. 90. O 13º vencimento não será pago no mês de aniversário do servidor, 
inclusive o comissionado, nas hipóteses a seguir enumeradas, quando o 
pagamento será feito proporcionalmente aos meses trabalhados e no mês de 
afastamento, à razão de 1112 (um doze avos) por mês de efetivo exercício no 
ano correspondente e desde que o beneficio ainda não lhe tenha sido pago: 

I - afastamento por motivo de licença para o trato de interesses 
particulares; 
II - afastamento para o exercício de mandato eletivo; 
III - exoneração antes do recebimento do 13º vencimento; 
W - falecimento; 
V - aposentadoria. " (NR) 

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando 
os §§ 1 º e 2º do art. 89 e o parágrafo único do art. 90, da Lei Complementar nº 
006/2002. 

Vila Velha, ES, 23 de dezembro de 2015. 

R NEYROCHAM 
Prefeito Municipal 
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AUTÓGRAFO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2015 

Inclui, altera e revoga dispositivos da Lei 
Complementar n.º 006/2002, que dispõe sobre 
o Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Vila Velha. 

A CÂ..MARA 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 º Fica incluído o art. 72-A na Lei Complementar nº 006, de 03 de setembro de 2002, com 
a seguinte redação: 

"Art. 72-A Os cargos de Secretário Municipal, Procurador Geral e Controlador Geral 
serão remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única, vedado o 
acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou 
outra espécie remuneratória e, tão pouco, deve estar vinculado a quaisquer outros 
beneficias contidos na presente Lei, salvo o pagamento de férias, décimo terceiro 
vencimento e respectivo acréscimo constitucional de 113 (um terço). 

§ 1 º O servidor público efetivo, quando nomeado para exercer o cargo de Secretário 
Municipal, Procurador Geral ou Controlador Geral será afastado de seu cargo, podendo 
optar em receber o subsídio ou a remuneração do seu cargo efetivo, sendo vedada a 
cumulação de ambos. 

§ 2º Quando nomeado para o cargo de Secretário Municipal, Procurador Geral, 
Controlador Geral ou Diretor da Administração Pública Indireta, o servidor público 
efetivo terá sua avaliação anual de desempenho funcional aprovada automaticamente. 

§ 3º Sobre o subsidio pago ao ocupante do cargo de Secretário Municipal, Procurador 
Geral, Controlador Geral ou Diretor da Administração Pública Indireta incidirá a 
contribuição para o Regime Geral de Previdência Social, salvo se servidor efetivo, que 
deverá contribuir para o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Vila 
Velha, limitando-se o recolhimento ao valor da remuneração de seu cargo efetivo. " (AC) 

Art. 2º Ficam alterados o caput e o § 1 º do art. 88, e os arts. 89 e 90, da Lei Complementar nº 
006, de 2002, que passam a vigorar com as seguintes redações: 

"Art. 88. O servidor público terá direito anualmente ao décimo terceiro vencimento, 
com base no número de meses de efetivo exercício no ano, na remuneração integral que 
estiver percebendo, ou no valor do provento a que o mesmo fizer jus. 

§ l° O 13º vencimento será pago no valor correspondente à remuneração percebida no 
mês de aniversário do servidor . 
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Art. 89. O 13° vencimento será pago no valor correspondente à remuneração percebida 
pelo servidor, no mês de seu aniversário, junto com a folha de pagamento do mês 
correspondente, com a incidência de todos os descontos previdenciários e fundiários 
devidos, sendo facultado, o pagamento do 13º vencimento aos servidores regidos pela CLT, 
em duas parcelas anuais, a primeira até 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro 
do corrente ano de pagamento, sendo que, sobre a primeira parcela não incidirá 
qualquer desconto, ficando os descontos de imposto de renda, INSS e pensão 
alimentícia, caso haja, há serem efetuadas para a segunda parcela. 

Parágrafo único. No caso de posse e exercício do servidor durante o decurso do ano civil, 
o pagamento do 13° vencimento será feito, excepcionalmente, no mês de dezembro, 
proporcionalmente aos meses efetivamente trabalhados, com exceção dos servidores 
celetistas que receberão na forma prevista no caput do presente artigo. 

Art. 90. O 13º vencimento não será pago no mês de aniversário do servidor, inclusive o 
comissionado, nas hipóteses a seguir enumeradas, quando o pagamento será feito 
proporcionalmente aos meses trabalhados e no mês de afastamento, à razão de 1112 
(um doze avos) por mês de efetivo exercício no ano correspondente e desde que o 
beneficio ainda não lhe tenha sido pago: 

I - afastamento por motivo de licença para o trato de interesses particulares; 

II - afastamento para o exercício de mandato eletivo; 

III - exoneração antes do recebimento do l 3°vencimento; 

IV - falecimento; 

V - aposentadoria. " (NR) 

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando os §§ 1 º e 2º 
do art. 89 e o parágrafo único do art. 90, da Lei Complementar nº 006/2002. 

\;o«~ 
JOEL RANGEL 

1 º Secretário 

Vila Velha, 23 de dezembro de 2015. 

<~~ 
ARLINI 

Presidente 

l\Y_ 
WEDSON BONELI 

2º Secretário 

2 


