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PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 045, DE 21 DE JUNHO DE 2016. 

Altera dispositivos da Lei Complementar 
Municipal nº. 006, de 03 de setembro de 2002, 
quanto às hipóteses de exoneração e a 
composição das Comissões Processantes da 
Coordenação de Sindicância, Inquéritos e 
Processos Administrativos - COSIP A, e dá 
outras providências. 

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° A Lei Complementar Municipal nº. 006, de 03 de setembro de 2002, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

I - O art. 58 passa a vigorar acrescido do inciso V, com a seguinte redação: 

"Art. 58 ... 

V - quando extinta a punibilidade por ocorrência de prescrição, para 
demissão por abandono de cargo. " (AC) 

II-VETADO. 

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vi 

Vila Velha, ES, 21 de junho de 2016. 

Autoria: Poder Executivo 

DNEY ROCHA H.LIUL~ 
Prefeito Municipal 
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AUTÓGRAFO DE LEI COMPLEMENTAR º 044/2016 

Altera dispositivos da Lei Complementar 
Municipal nº. 006, de 03 de setembro de 
2002, quanto às hipóteses de exoneração 
e a composição das Comissões 
Processantes da Coordenação de 
Sindicância, Inquéritos e Processos 
Administrativos - COSIP A, e dá outras 
providências. 

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

DECRETA: 

Art. 1 º A Lei Complementar Municipal nº 006, de 03 de setembro de 2002, passa a vigorar 
com as seguintes alterações: 

I - o § 1 ºdo art. 58 passa a vigorar acrescido do inciso V, com a seguinte redação: 

"Art. 58 ... 

§1° ... 

V - quando extinta a punibilidade por ocorrência de prescrição, nos casos em que o 
servidor houver incidido em abandono de emprego, como configurado no art. 189; " 
(AC) 

II - o caput e os §§ 1 º e 2º do art. 200, passam a vigorar com a seguinte redação: 

'~rt. 200. O processo administrativo disciplinar será conduzido por Comissão 
composta de 03 (três) membros, sendo 02 (dois) servidores efetivos e estáveis no serviço 
público, formalmente designados pelo Procurador-Geral do Município, e por 01 (um) 
representante do Sindicato dos Servidores e Funcionários Ativos e Inativos da Câmara e 
Prefeitura Municipal de Vila Velha - SINF AIS, sendo que um destes será designado para 
exercer a Presidência. 

§ 1° O Presidente deverá ter formação superior sendo, preferencialmente, bacharel em 
direito. 

§ 2º O Presidente da Comissão poderá designar um de seus membros para secretariar 
os trabalhos. 

[ .. ] " (NR) 



CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

"<Deus seja fouvaáo" 

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

Vila Velha, 14 de junho de 2016. 


