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PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ª<Deus seja fouvaáo • 

LEI COMPLEMENTAR Nº 044 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2016. 

Inclui o art. 71-A na 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° Fica incluído o art. 71-A na Lei Complementar n.0 006, de 03 de setembro 
de 2002, com a seguinte redação: 

"Art. 71-A O servidor público municipal detentor de cargo de provimento 
efetivo terá direito a um prêmio incentivo de 06 (seis) dias, por não haver 
acumulado falta no ano anterior. 

Parágrafo único. Os requisitos e o procedimento para a concessão do 
prêmio incentivo a que se refere o caput serão regulamentados em norma 
específica. " (AC) 

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

Vila Velha, ES, 26 de fevereiro de 2016. 

R A 
Prefeito Municip 

Autoria: Poder Executivo 



SANCIONO, na forma da lei 

Vila Velha/ES j 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANT.....__ _ ___,..__ ___ -+----""-·'-~ 

K(])eus seja Únwaáo n 

cJWcfia 9dtranáa 
AUTÓGRAFO DE LEI COMPLEMENTAR Nº ito Municipal 

Inclui o art. 71-A na Lei Comple entar nº 
006/2002, que dispõe sobre o Est tuto dos 
Servidores Públicos do Municípi de Vila 
Velha. 

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. l° Fica incluído o art. 71-A na Lei Complementar nº 006, de 03 de setembro de 2002, com 
a seguinte redação: 

"Art. 71-A O servidor público municipal detentor de cargo de provimento efetivo terá 
direito a um prêmio incentivo de 06 (seis) dias, por não haver acumulado falta no ano 
anterior. 

Parágrafo único. Os requisitos e o procedimento para a concessão do prêmio incentivo a 
que se refere o caput serão regulamentados em norma especifica. " (AC) 

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

Vila Velha, 25 de fevereiro de 2016. 
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