
• 

Publicado no DIOES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

•<Deus seja fomiaáo • 

LEI COMPLEMENTAR Nº 041DE23 DE DEZEMBRO DE 2015. 

Acrescenta o inciso VIII e altera o§ l°, 
ambos do art. 2º, da Lei Complementar 
nº 035/2015. 

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 É acrescentado o inciso VIII ao art. 2° da Lei Complementar nº 035, de 26 de 
junho de 2015, com a seguinte redação: 

"VIII - admissão de profissional do quadro administrativo para suprir falta 
de profissional ocupante de cargo efetivo". (AC) 

Art. 2º É alterado o § 1 º do art. 2º da Lei Complementar nº 035, de 2015, com a 
seguinte redação: 

"§ 1° A contratação dos profissionais de que tratam os incisos IV, V e VIII, 
do presente artigo, poderá ocorrer para suprir a falta do profissional 
efetivo em razão de:" (NR) 

Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotação própria 
específica de pessoal, no orçamento vigente, ficando o Poder Executivo autorizado a 
realizar as alterações orçamentárias que se fizerem necessárias à implantação da 
presente Lei Complementar. 

Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor a partir da data de publicação. 

Vila Velha, ES, 23 de dezembro de 2015 . 

RODNEY ROCHA MIRAND 

t 
Prefeito Municipal 

Autoria: Poder Executivo 
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CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

"(])eus seja ÚJU'vaáo • 

AUTÓGRAFO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 040/2015 

Acrescenta o inciso VIII e altera o § 1 º, 
ambos do art. 2º, da Lei Complementar nº 
035/2015. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições previstas no art. 10, § 1 º, da Lei Orgânica do Município, 

DECRETA: 

Art. 1° É acrescentado o inciso VIII ao art. 2º da Lei Complementar nº 035, de 26 de junho de 
2015, com a seguinte redação: 

"VIII - admissão de profissional do quadro administrativo para suprir falta de profissional 
ocupante de cargo efetivo ". (AC) 

Art. 2º É alterado o§ 1 ºdo art. 2º da Lei Complementar nº 035, de 2015, com a seguinte redação: 

"§ 1° A contratação dos profissionais de que tratam os incisos IV, V e VIII, do presente 
artigo, poderá ocorrer para suprir a falta do profissional efetivo em razão de:" (NR) 

Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotação própria específica de 
pessoal, no orçamento vigente, ficando o Poder Executivo autorizado a realizar as alterações 
orçamentárias que se fizerem necessárias à implantação da presente Lei Complementar. 

Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor a partir da data de publicação. 

Vila V e lha, 23 de dezembro de 2015. 

CIVm(~ 
\;IC::>~~ Pres1deri"é 

JOEL RANGEL 
1 ° Secretário 2° Secretário 


