
Estado do Espírito Santo 
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 

't])eus seja Louvado" 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do EsJJírito 
Santo, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo § 7° do artigo 40 da Lei Orgânica do 
Município de Vila Velha "Faz saber que o Prefeito sancionou nos termos do§ 3° do artigo 40 
da Lei Orgânica Municipal, e eu, JOSÉ DE OLIVEIRA CAMILLO, promulgo o Autógrafo 
de Lei Complementar nº 010/07, que se transformou na LEI COMPLEMENTAR Nº 014/08, 
de 25 de fevereiro de 2008". 

LEI COMPLEMENTAR Nº 014/08 

Altera a redação do Título m da Lei 
Complementar nº 007 /2004. 

Art. 1° O Título III da Lei Complementar nº 007, de 10 de dezembro de 2004, passa a vigorar 
com a seguinte redação : 

"TÍTULO III 
DA ADMINISTRAÇÃO E SUA ORGANIZAÇÃO 

Art 40. A estrutura administrativa do IP ASVVE compreenderá: 

I - Órgão de deliberação coletiva: 
a) Conselho Deliberativo; 
b) Conselho Fiscal; 
c) Junta de Recursos. 

II - Diretoria Executiva: 
a) Diretor Presidente; 
b) Diretor Administrativo 
c) Diretor Financeiro; 
d) Assessor Jurídico 

CAPÍTULO/ 
DO ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA 

Art. 40a. ompete ao Órgão de Deliberação Coletiva, nível máximo da Estrutura 
Organizacional do IPASVVE, a responsabilidade pela definição da política geral de 
administração e dos seus benefícios. 

SEÇÃO/ 
DO CONSELHO DELIBERATIVO 

Art. 41.0 Conselho Deliberativo será composto de 05 (cinco) membros efetivos e 05 
(cinco) suplentes, com escolaridade mínima de nível médio completo, a saber: 
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1 - Um representante efetivo e respectivo suplente do Poder Executivo Municipal, 
indicados pelo Prefeito, escolhidos entre os servidores ativos ou inativos do Município 
que tenham, no mínimo, 10 (dez) anos de efetivo exercício; 

II - Um representante efetivo e respectivo suplente do Poder Legislativo Municipal, 
indicados pelo Presidente da Câmara, escolhidos entre os senJidores ativos ou inativos 
do Município que tenham, no mínimo, 1 O (dez) anos de efetivo exercício; 

III - Um representante dos servidores estatutários ativos e respectivo suplente, que 
serão escolhidos por eleição, com participação das diversas categorias profissionais 
do Município de Vila Velha; 

IV - Um representante dos servidores inativos e respectivo suplente, que serão 
escolhidos por eleição; 

V - Um representante dos pensionistas e respectivo suplente, que serão escolhidos por 
eleição; 

§ 1° Os membros efetivos do Conselho Deliberativo escolherão, entre si, o seu 
Presidente e Vice-Presidente. 

§ 2° O mandato dos membros do Conselho Deliberativo é de 02 (dois) anos, podendo 
ser reconduzidos por igual período por apenas 01 (uma) vez. 

§ 3° Os membros do Conselho Deliberativo farão jus a jetom, para reembolso de 
despesas, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do cargo CC-1 da Tabela 
de Vencimentos do IP ASVVE. 

§ 4° O Presidente do Conselho Deliberativo, além do voto pessoal, terá o de 
desempate. 

§ 5º O Conselho Deliberativo reunir-se-á ordinariamente 02 (duas) vezes por mês, e, 
extraordinariamente, por convocação do seu Presidente, com pelo menos metade mais 
um de seus membros e deliberará sempre com a maioria dos presentes. 

§ 6º Perderão o mandato os conselheiros que faltarem a 03 (três) reuniões ordinárias 
consecutivas ou cinco alternadas, sem justificativa, durante o período das respectivas 
convocações. 

Art. 42. Compete ao Conselho Deliberativo: 

1 - deliberar sobre assuntos inerentes ao IPASVVE, observando as disposições 
estabelecidas na legislação que dispõe sobre a organização da seguridade social; 

II - apreciar e aprovar as contas do IP ASVVE, quando da apresentação do relatório 
anual e da prestação de contas do exercício pelo Presidente, precedida de parecer do 
Conselho Fiscal; 
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III - aprovar a proposta orçamentár;a anual, estabelecendo os percentuais destinados 
ao custeio da previdência, bem como a suplementação de dotações e abertura de 
créditos especia;s; 

IV - aprovar a contratação de instituição .financeira, privada ou pública, para 
administração da carteira de investimento do IP ASVVE, por proposta do Diretor 
Presidente; 

V - aprovar os planos de custeio e aplicação do patrimônio, precedido de exame e 
parecer técnico-atuarial; 

VI - autorizar abertura de processos para aquisição e alienação de bens imóveis e 
constituição de ônus ou direitos reais sobre os mesmos, observadas as normas legais 
pertinentes; 

VII - estabelecer o seu regulamento interno e suas alterações; 

VIII - avaliar, acompanhar e estabelecer normas e procedimentos administrativos da 
política de seguridade social; 

IX - julgar os recursos dos atos da Diretoria, quando ;nte1postos dentro do prazo de 
30 (trinta) dias, a contar da data de ciência dos mesmos; 

X - deliberar sobre os casos omissos. 

SEÇÃO II 
DO CONSELHO FISCAL 

Art. 43. O Conselho Fiscal será composto de 05 (cinco) membros efetivos e 05 (cinco) 
suplentes, com escolaridade mínima de nível médio completo, a saber: 

I - Um representante efetivo e respectivo suplente do Poder Executivo Municipal, 
indicados pelo Prefeito, escolhidos entre os servidores ativos ou inativos do Município 
que tenham, no mínimo, 10 (dez) anos de efetivo exercício; 

II - Um representante efetivo e respectivo suplente do Poder Legislativo Municipal, 
indicados pelo Presidente da Câmara, escolhidos entre os servidores ativos ou inativos 
do Município que tenham, no mínimo, 10 (dez) anos de efetivo exercício; 

III - Três representantes indicados pelas entidades de classe dos segurados, com 
respectivo suplente, a saber: 

a) Associação dos Servidores Ativos; 
b) Associação dos Servidores Inativos e Pensionistas e 
c) Sindicato dos Servidores do Município de Vila Velha. 

Parágrafo único. Ao Conselho Fiscal, atribuem-se as mesmas regras estabelecidas 
para o Conselho Deliberativo no que se refere à eleição de Presidente, período de 
mandato e remuneração por participação em reuniões. 

Art. 44. Compete ao Conselho Fiscal: 
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I - apreciar e aprovar os balancetes mensais e balanço geral; 

li - apreciar a prestação de contas do exercício; 

Ili - fiscalizar e apreciar a execução dos planos de custeio e de aplicação do 
patrimônio, precedido de exame e parecer técnico-atuarial; 

IV - divulgar trimestralmente: relatório financeiro demonstrando receitas e despesas 
do IPASWE; relatório do quadro de segurados, seu quantitativo e alterações; 
relatório das decisões dos Órgãos Deliberativos nos processos por eles apreciados. 

V - propor ao Conselho Deliberativo medidas que julgar convenientes. 

SEÇÃO III 
DA JUNTA DE RECURSOS 

Art. 44a. A Junta de Recursos será composta pelos membros efetivos dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal. 

Parágrafo único. A Junta de Recursos será presidida pelo Presidente do Conselho 
Deliberativo. 

Art. 44b. Compete a Junta de Recursos: 

I - Proceder julgamento de recursos contra as decisões ou atos do Diretor Presidente, 
desfavoráveis ao segurado ou aos seus dependentes; 

II - Emitir parecer a consultas formuladas pelo Diretor Presidente do IPASVVE; 

Art. 44c. A Junta de Recursos será convocada pelo seu Presidente, sempre que 
necessário. 

CAPÍTULO li 
DOS ÓRGÃOS EXECUTIVOS 

Art 44d Compete à Diretoria Executiva do IPASVVE propor as diretrizes e políticas 
através do Conselho Deliberativo, além dos demais atos necessários à gestão nos 
termos desta Lei Complementar. 

SEÇÃO/ 
DO DIRETOR PRESIDENTE 

Art. 45. O Diretor Presidente do IPASVVE será nomeado por ato do Chefe do Poder 
Executivo Municipal, escolhido entre os servidores municipais ativos ou inativos, com 
escolaridade de nível superior completo, com no mínimo 10 (dez) anos de efetivo 
serviço prestado ao Município. 

Art. 46. Compete ao Diretor Presidente: 
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I - superintender a administração geral do IP ASVVE; 

II - elaborar e submeter à apreciação do Conselho Deliberativo a proposta 
orçamentária anual do IP ASVVE, bem como suas alterações; 

III - prover, na forma da lei, os cargos e funções do IP ASVVE, bem como baixar atos 
normativos concernentes aos procedimentos administrativos e de gestão de pessoal do 
Instituto; 

IV - submeter à apreciação do Conselho Deliberativo as atribuições e competências 
dos cargos comissionados e efetivos do IPASVVE; 

V - solicitar ao Presidente do Conselho Deliberativo sua convocação extraordinária, 
para discussão de assuntos urgentes; 

VI - assinar, juntamente com o Diretor Financeiro ou, por delegação, com o Diretor 
Administrativo, ordens de pagamento, os cheques e demais documentos contábeis e de 
movimentação de aplicações; 

VII - submeter à aprovação do Conselho Deliberativo a contratação de 
administradores de carteira de investimentos do IP ASVVE e de consultores técnicos 
especializados; 

VIII - cumprir e fazer cumprir as determinações do Conselho Deliberativo; 

IX - apresentar ao Chefe do Poder Executivo, até o dia 15 de março, relatório das 
atividades do ano anterior e o balanço anual; 

X - delegar competências; 

XI - representar o IPASVVE ativa e passivamente em Juízo ou fora dele; 

SEÇÃO II 
DO DIRETOR ADMINISTRATIVO 

Art. 47. O Diretor Administrativo será indicado pelo Chefe do Poder Executivo 
Municipal, escolhido dentre os servidores municipais ativos ou inativos, com 
escolaridade de nível superior completo, com no mínimo 10 (dez) anos de efetivo 
serviço prestado ao Município, a ser nomeado por Ato do Diretor Presidente do 
IPASVVE. 

Art 48. ompete ao Diretor Administrativo: 

I - substituir o Diretor Presidente em seus afastamentos ou impedimentos legais; 

II - supervisionar as atividades administrativas do IP ASVVE; 

III - assinar, no impedimento do Diretor Financeiro, juntamente com o Diretor 
Presidente, os cheques e ordens de pagamentos e demais documentos contábeis e de 
movimentação de aplicações; 

IV - informar e despachar processos administrativo , dentro de sua área de atuação; 
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V - executar outras tarefas correlatas. 

SEÇÃO III 
DO DIRETOR FINANCEIRO 

Art. 49. O Diretor Financeiro será indicado pelo Chefe do Poder Legislativo 
Municipal, escolhido dentre os servidores municipais ativos ou inativos, com 
escolaridade de nível superior completo, com no mínimo 10 (dez) anos de efetivo 
serviço prestado ao Município, a ser nomeado por Ato do Diretor Presidente do 
IPASVVE. 

Art. 49a. Compete ao Diretor Financeiro: 

I - substituir o Diretor Presidente, no impedimento do Diretor Administrativo; 

II - supervisionar as atividades previdenciárias do IP ASVVE; 

III - planejar e elaborar, junto com o Diretor Presidente, a política de Previdência do 
órgão, observando as normas governamentais; 

IV - examinar e assinar documentos, informar e dar despachos nos processos de sua 
alçada; 

V - assinar, juntamente com o Diretor Presidente, por delegação, os cheques e demais 
documentos contábeis e de movimentação de aplicações; 

VI - gerir a política de aplicação de recursos; 

VII - desempenhar outras atividades correlatas. 

SEÇÃO IV 
DA ASSESSORIA JURÍDICA 

Art. 50. O Assessor Jurídico será indicado pelo Presidente do Poder Legislativo 
Municipal, escolhido dentre os servidores municipais efetivos ativos ou inativos, com 
curso superior de Direito completo, devidamente inscrito na OAB, com no mínimo 1 O 
(dez) anos de efetivo serviço prestado ao Município, a ser nomeado por Ato do Diretor 
Presidente do IP ASVVE. 

Art. 50a. Ao Assessor Jurídico compete: 

I - representar e defender em Juízo ou fora dele em nome do IPASVVE, dos direitos do 
Instituto; 

II - atuar em qualquer foro ou instância em nome do IP ASVVE, nos feitos em que seja 
autor, réu, assistente ou oponente, no sentido de resguardar seus interesses; 

III - defender o IP ASVVE nas ações que lhe forem interpostas, seus acompanhamentos, 
controle e observância de seus prazos e tomadas de providências necessárias em cada 
fase do processo; 
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IV - assessoramento jurídico e legal ao Diretor Presidente do IP ASVVE, bem como 
assessoramento aos Conselhos Deliberativo e Fiscal e a Junta de Recursos, analisando 
as questões formuladas e orientando quanto aos procedimentos cabíveis; 

V - manter atualizada a coletânea de leis municipais, estadual e federal de interesse do 
IP ASVVE, bem como as jurisprudências pertinentes; 

VI - instaurar inquéritos administrativos determinados pelo Presidente do IP ASVVE; 

VII - estudar e redigir minutas de projetos de leis de interesse do IP ASVVE para 
apreciação do Poder Executivo Municipal, assim como demais atos normativos e 
contratos de toda espécie, em conformidade com as normas legais. 

Art 51. A competência dos demais órgãos de execução e administração será 
estabelecida por ato do Diretor Presidente, homologado pelo Conselho Deliberativo. 

Art. 52. Ficam criados e incluídos na estrutura organizacional do IPASVVE, nos 
quantitativos e padrões de vencimentos indicados, os cargos efetivos e comissionados 
constantes dos Anexos I e II que integram esta Lei. 

Art. 53. O regime jurídico dos servidores do IP ASVVE é o estatutário, aplicando-se 
aos seus servidores os direitos e deveres previstos no Estatuto dos Servidores Públicos 
do Município de Vila Velha e legislação complementar. 

Art 54. Os servidores do IP ASVVE terão seus vencimentos revistos na mesma época e 
no mesmo percentual dos servidores do Poder Executivo Municipal. " 

Art. 2º O parágrafo único do artigo 81 da Lei Complementar nº 007, de 10 de dezembro de 
2004, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Parágrafo único. Os proventos das aposentadorias concedidas conforme este artigo, 
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a 
remuneração dos servidores em atividade dos respectivos Poderes de origem, na forma 
da lei, observado o disposto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, com 
redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003. " 

Art. 3º O parágrafo único do artigo 119 da Lei Complementar nº 007, de 1 O de dezembro de 
2004, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Parágrafo único. Os proventos das aposentadorias concedidas, bem como as 
pensões, serão revistas na mesma proporção e na mesma data, sempre que se 
modificar a remuneração dos servidores em atividade dos respectivos Poderes de 
origem, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou 
função em que se deu a aposentadoria, na forma da Lei do Poder Municipal que 
concedeu a aposentadoria ou pensão ao segurado. " 
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Art. 4° O artigo 121 da Lei Complementar nº 007, de 10 de dezembro de 2004, passa a vigorar 
acrescido de parágrafo único com a seguinte redação: 

"Parágrafo único. É garantido aos segurados do IPASVVE o recebimento ou 
incorporação percentual, em seus proventos ou pensões, de quaisquer valores 
resultantes de ações administrativas ou judiciais que tenham impetrado ou participado, 
individualmente ou coletivamente, em seus Poderes de origem. " 

Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei Complementar correrão por 
conta de dotações próprias do orçamento municipal. 

Art. 6º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Vila Velha, 25 de fevereiro de 2008. 
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Munici~alidades 
CÂMARAS 

Vitória 

LEI Nº 7 .293 

O Presidente da Câmara Municipal de Vitória, Capital do Estado do 
Espírito Santo, nos termos do § 1 o do Art. 83 da Lei Orgânica do 
Município de Vitória, sanciona a seguinte Lei: 

Define as funções de magistério para fins de aposentadoria no 
M unícíplo de Vitória. 

Art. 1°. Para cumprimento do que dispõe o § 5° do Art. 40 e o § 8° do 
Art. 201 da Constituição Federa l, são consideradas fu nções de magistério 
as exercidas por professores e especialistas em educação no 
desempen ho de atividades em estabelecimentos de educação básica 
em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da 
docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e 
assessoramento pedagógico. 

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

Pa lácio Attílio Vivácqua , 26 de fevereiro de 2008. 

Alexandre Passos 
PRESIDENTE 

Vila Velha 

Protocolo 10387 

o PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do 
Espirita Santo, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo § 7° 
do artigo 40 da Le1 Orgânica do Município de Vila Velha "Faz saber que o 
Prefeito sanaonou nos termos do § 30 do artigo 40 da Lei Orgânica 
Munlapal, e eu, JOSÉ DE OUVEIRA CAMILLO, promulgo o Autógrafo 
de Lei Complementar nº 010/07, que se transformou na LEI 
COMPLEMENTAR Nº 014/08, de 2S de fevereiro de 2008". 

LEI COMPLEMENTAR Nº 014/08 
Altera a redação do Tltulo III da Lei Complementar n° 007/2004. 
Art. 1° O Título lll da Lei Complementar nº 007, de 10 de dezembro de 
2004, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"TÍTULO III 
DA ADMINISTRAÇÃO E SUA ORGANIZAÇÃO 

Art. 40 A estrutura administrativa do JPASWE rompreendera : 
I - Órg:Jo de delftJeraç:Jo coletiva: 
a) Conselho Deliberativo; 
b) Conselho Rsca/; 
c) Junta de Recursos. 
II - Diretoria Executiva : 
a) Diretor Presidente; 
b) Diretor Administrativo 
c) Diretor Financeiro; 
d) Assessor Juridtro 

CAPÍTULO I 
DO ÓRGÃO DE DEUBERAÇÃO COLETIVA 

Art. 40a Compete ao Órgão de Deliberação Colet iva, nível máximo da 
Estrutura Orgamzaoonal do IPASWE, a responsab1/1dade pela definição 
da política geral de administraç,ão e dos seus benefídos. 

SEÇÃOI 
DO CONSELHO DELIBERATIVO 

Art. 41 O Conselho Deliberativo será composto de 05 (dnco) membros 
efetivos e 05 (anro) suplentes, rom esro/andade mínima de nível médio 
rompleto, a saber: 
r - um representante efetivo e respectivo suplente do Poder Executivo 
Munldpal, Indicados pelo Prefeito, escolhidos entre os servidores ativos 
ou inativos do Município que tenham, no mínimo, 10 (dez) anos de 
efetivo exercíoo; 
II - Um represenrante efetivo e respectivo suplente do Poder Legislativo 
Munldpal, ind1rados pelo Presidente da CtJmara, escolhidos entre os 
servidores ativos ou lnat1Vos do Município que tenham, no mínimo, 1 O 
(dez) anos de efetivo exercido; 
III - Um representante dos servidores estatutários ativos e respectivo 
suplente, que serao escolhidos por eleição, com participação das diversas 
categorias profissionais do Município de VIia Velha; 
IV - Um representante dos servidores Inativos e respectivo suplente, que 
serão esro/hidos por eleição; 
V - Um representante dos pensionistas e respectivo suplente, que serão 

esrolhldos. por elelt;ao; 
§ 1. o Os membros efetivos do Conselho Deliberativo escolherão, entre s i, 
o seu Presidente e Vice-Presidente. 
§ 2• o mandato dos membros do Conselho Deliberativo é de 02 (dois) 
anos, podendo ser reconduzidos por Igual perlodo por apenas 01 (uma) 
vez. 
§ 3º Os membros do Conselho Deliberativo fari!Jo jus a jetom, para 
reembolso de despesas, no valor con-espondente a 5% (cinco por cento) 
do cargo CC-1 da Tabela de Vencimentos do IPASWE. 
§ 4 º O Presidente do Conselho Deliberativo, atém do voto pessoal, terá o 
de desempate. 
§ Sº o Conselho Deliberativo reunir-se-á ordinariamente 02 (duas) vezes 
por més, e, extraordinariamente, por convocaçao do seu Presidente, com 
pelo menos metade mais um de seus membros e del/berará sempre com 
a maioria dos presentes. 
§ 6º Perderão o mandato os conselheiros que faltarem a 03 (três) 
reuniões ordinárias consecutivas ou dnco alternadas, sem justificativa, 
durante o período das respectivas convocações. 
Art. 42 Compete ao Conselho Deliberativo: 
I - deliberar sobre assuntos inerentes ao IPASVVE, observando as 
disposições estabeleddas na /egtslaç;Jo que diSpôe sobre a organlzaçao 
da seguridade soda/; 
II - apreciar e aprovar as contas do IPASWE, quando da apresentação 
do relatório anual e da prestação de contas do exercício pelo Presidente, 
precedida de parecer do Conselho F/sra/; 
III - aprovar a proposta orçamentána a11ual, estabelecendo os 
percentua/s destinados ao custeio da prevldéncla, bem como a 
suplementação de dotações e abe1tura de créditos espedaiS; 
N - aprovar a contratação de i11stituição financeira, privada ou públiCà, 
pari! administrilção da carteira de investimento do JPASWE, por 
proposta do Diretor Presidente; 
V - aprovar os planos de custeio e aplicação do patrimônio, precedido de 
exame e parecer técnico-atuar/ai; 
VI - autorizar abertura de processos para aqu/slç:Jo e a/lenação de bens 
imóveis e constituição de ô11us ou direitos reais sobre os mesmos, 
observadas as normas legais pert1ne11tes; 
VII - estabelecer o seu regulamento interno e suas alterações; 
VIII - ava/lar, arompanhar e estabelecer normas e proced/me11tos 
administrativos da polftlca de seguridade soda/; 
IX - julgar os recursos dos atos da Diretoria, quando interpostos dentro 
do prazo de 30 (tnnta) dias, a contar da data de déncia dos mesmos; 
X - del/berar sobre os casos omissos. 

SEÇÃO II 
DO CONSELHO FISCAL 

Art. 43 o conselho FiSGll será composto de os (cinco) membros efetivos 
e 05 (dnco) suplentes, com esro/artdade mfnlma de nfvel médio 
completo, a saber: 
I - Um representante efetivo e respectivo suplente do Poder Executivo 
Munidpal. indicados pelo Prefeito, escolhidos entre os servidores ativos 
ou Inativos do Município que tenham, no m/11/mo, 10 (dez) anos de 
efetivo exercício; 
II - Um representante efetivo e respectivo suplente do Poder Legislativo 
Munidpal, indicados pelo Preside11te da Cámara, escolhidos _entre os 
servidores ativos ou inativos do Município que tenham, no mmimo, 10 
(dez) anos de efetivo exercido; 
III - Trés representantes indicados pelas entidades de dasse dos 
segurados, com respectivo suplente, a saber: 
a) Associação dos Servidores Ativos; 
b) Associação dos Servidores 111ativos e Pensionistas e 
c) Sindicato dos Servidores do Munlcfplo de Vila Vel/1a. 
Parágrafo único. Ao Conselho Fiscal, atnbuem-se as mesmas regras 
estabelecidas para o Conselho Dellberatlvo no que se refere à eleição de 
Presidente, período de mandato e remuneração por participação em 
reuniões. 
Art. 44 Compete ao Conselho FISCal: 
I - apredar e aprovar os balancetes mensais e balanço geral; 
II - apreciar a prestação de co11tas do exerdcio; 
III - fiscalizar e apreciar a execução dos planos de custeio e de aplicaçilo 
do patrimônio, precedido de exame e parecer te011co-atuarial; 
IV - d/vulgar trimestra/mente: relatório financeiro demonstrando receitas 
e despesas do JPASWE; relatório do quadro de segurados, seu 
quantitativo e alterações; relatório das decisões dos Órg:Jos Deliberativos 
nos processos por eles apreaados. 
V - propor ao Conselho Del/berat/vo medidas que julgar convenientes. 

SEÇÃO III 
DA JUNTA DE RECURSOS 

Art. 44a A Junta de Recursos será composta pelos membros efetivos dos 
Conselhos De//beratlvo e Fiscal. 
Parágrafo únic;o. A Junta de Recursos será presidida pelo Presidente do 
Conselho Deliberativo. 
Art. 44b Compete a Junta de Recursos : 
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I - Proceder JÚlgamento de recursos amtra as decisões ou atos do 
Diretor Presidente, desfavoráveis ao segurado ou aos seus dependentes; 
II - Emitir parecer a consultas formuladas pelo Diretor Presidente do 
IPASVVE; 
Art. 44c A Junta de Recursos será ronvocada pelo seu Presidente, 
sempre que necessário. 

CAPÍTULO II 
DOS ÓRGÃOS EXECUTIVOS 

Art. 44d Compete à Diretona Executiva do IPASVVE propor as dtretrlzes 
e políticas através do Conselho Deliberativo, além dos demais atos 
necessários à gestão nos termos desta Lei Complementar. 

SEÇÃOI 
DO DIRETOR PRESIDENTE 

Art. 4 5 O Diretor Presidente do IPASWE serà nomeado por ato do Chefe 
do Poder Executivo Munidpal, escolhido entre os servidores municipais 
ativos ou inativos, rom escolaridade de nível superior rompleto, com no 
mínimo 10 (dez) anos de efetivo serviço prestado ao Munldpio. 
Art. 46 Compete ao Diretor Presidente : 
I - superintender a administração geral do IPASVVE; 
II - elaborar e submeter à apreciação do Conselho Deliberativo a 
proposta orçamentária anual dO IPASWE, bem como suas alterações; 
III - prover, na forma da lei, os cargos e funções do IPASWE, bem 
romo baixar atos normativos concernentes aos procedimentos 
administrativos e de gestão de pessoal dO Instituto; 
IV - submeter à apreciação dO conselho Deliberativo as atribuições e 
rompetências dos cargos comissionados e efetivos do !PASWE; 
v - solicitar ao Presidente do Conselho Deliberativo sua convocação 
extraordinária, para discussão de assuntos urgentes; 

VI - assinar, juntamente com o Diretor Financeiro ou, por delegação, 
com o Diretor Administrativo, ordens de pagamento, os cheques e 
demais documentos contábeis e de movimentaçi!io de aplicações; 
VII - submeter à aprovaçao do Conselho Deliberativo a contrataçao de 
administradores de carteira de investimentos do IPASWE e de 
consultores técnicos espedallzados; 
VIII - cumpnr e fazer cumprir as determmações do Conselho 
Deliberativo; 
IX - apresentar ao Chefe do Poder Executivo, até o dia 15 de março, 
relatório das atividades do ano anterior e o balanço anual; 
X - delegar competências; 
XI - representar o IPASWE ativa e passivamente em Juízo ou fora dele; 

SEÇÃO II 
DO DIRETOR ADMINISTRATIVO 

Art. 47 O Diretor Administrativo será indicado pelo Chefe do Poder 
Executivo Munidpal, escolhido dentre os servidores munidpais ativos ou 
inativos, com escolandade de nível superior completo, com no mínimo 1 O 
(dez) anos de efetivo serviço prestado ao Mumcipio, a ser nomeado por 
Ato do Diretor Presidente do IPASWE. 
Art. 48 Compete ao Diretor Administrativo: 
I - substituir o Dtretor Presidente em seus afastamentos ou 
1mped1mentos legais; 
II - supervisionar as atividades adm1111strativas do I PASVVE; 
III - assinar, no impedimento do Diretor Financeiro, juntamente com o 
Diretor Presidente, os cheques e ordens de pagamentos e demais 
documentos contabe1s e de movimentação de aplicações; 
IV - informar e despachar processos administrat ivos, dentro de sua área 
de atuação; 
V - executar outras tarefas correlatas. 

SEÇÃO III 
DO DIRETOR FINANCEIRO 

Art. 49 O Diretor Fmanceiro será indicado pelo Chefe do Poder 
Legislativo Municipal, escol/1ido dentre os servidores munidpais ativos ou 
maUvos, com escolaridade de nível superior completo, com no mínimo 10 
(dez) anos de efetivo serviço prestado ao Município, a ser nomeado por 
Ato do Diretor Presidente do IPASWE. 
Art. 49a Compete ao Diretor Fmance1ro: 
I - substituir o Diretor Presidente, no impedimento do Diretor 
Administrativo; 
II - supervisionar as atividades previdenciárias do IPASWE; 
III - planejar e elaborar, junto com o Diretor Presidente, a polít1Ca de 
Prev1d~ncia do órgão, observando as normas governamentais,' 
IV - exammar e assinar documentos, informar e dar despachos nos 
processas de sua alçada; 
v - assinar, Juntamente com o Diretor Presidente, por delegação, os 
cheques e demais documentos contábeis e de movimentação de 
apllcações; 
VI - gerir a politica de apllcação de recursos; 
VII - desempenhar outras atividades correlatas. 

SEÇÃO I V 
DA ASSESSORIA JURÍDICA 

Art. 50 O Assessor Juridico será indicado pelo Presidente do Poder 
Legislativo Municipal, escolhido dentre os servidores municipais efetivos 
ativos ou inativos, com curso superior de Direito completo, devidamente 
mscnto na OAB, com no mínimo 10 (dez) anos de efetivo serviço 
prestado ao Município, a ser nomeado por Ato do Diretor Presidente do 
IPASWE. 
Art. 50a Ao Assessor Jurídico compete: 

I - representar e defender em Juízo ou fora dele em nome do IPASWE, 
dos direitos do Instituto; 
II - atuar em qualquer foro ou instância em nome do IPASWE, nos 
feitos em que seja autor, réu, assistente ou oponente, no sentido de 
resguardar seus Interesses; 
III - defender o IPASWE nas ações que lhe forem interpostas, seus 
acompanhamentos, controle e observância de seus prazos e tomadas de 
providências necessárias em cada fase do processo; 
IV - assessoramento Jurídico e legal ao Olretor Presidente do IPASWE, 
bem como assessoramento aos Conselhos Deliberativo e Fiscal e a Junta 
de Recursos, analisando as questões formuladas e onentando quanto aos 
procedimentos c.abive1s; 
V - manter atualizada a coletânea de leis municipais, estadual e federal 
de interesse do IPASWE, bem como as jurisprudências pertmentes; 
VI - Instaurar inquéritos administrativos determinados pelo Presidente 
doIPASWE; 
VII - estudar e redigir minutas de projetos de leis de mteresse do 
IPASWE para apreciação do Poder Executivo Municipal, assim como 
demais atos normativos e contratos de toda espécie, em conformidade 
com as normas legais. 

Art.51 A compet~ncia dos demais órgãos de execução e administração 
será estabelecida por ato do Diretor Presidente, homologado pelo 
Conselho Deliberativo. 
Art.52 Ficam criados e incluídos na estrutura organizadonal do fPASVVE, 
nos quantitativos e padrões de vencimentos indicados, os cargos efetivos 
e comissionados constantes dos Anexos I e II que integram esta Lei. 
Art.53 O regime jurídico dos servidores do IPASWE é o estatutário, 
aplicando-se aos seus servidores os direitos e deveres previstos no 
Estatuto dos Servidores Públicos do Munidpio de Vila Velha e legislação 
romplementar. 
Art. 54 Os servldOres dO IPASWE terão seus vendmentos revistos na 
mesma época e no mesmo percentual dos servidores do Poder Executivo 
Munidpal." 
Art. 2º o par~grafo único do artigo 81 da Lei complementar nº 007, de 
10 de dezembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redaçao: 
"Parágrafo único. Os proventos das aposentador/as concedidas 
conforme este artigo serilo revistos na mesma proporção e na mesma 
data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em 
atividade dos respectivos Poderes de origem, na forma da lei, 
observado o disposto no artigo 37, indso XI , da Constituição Federal, 
com redação dada pela Emenda Constitudonal nº 41, de 19 de dezembro 
de 2003." 
Art. 3° O parágrafo único do artigo 119 da Lei Complementar nº 007, de 
10 de dezembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação : 
"Parágrafo único. Os proventos das aposentadorias concedidas, bem 
como as pensões, serJo revistas na mesma proporçlJo e na mesma data, 
sempre que se modificar a remuneraçJo dos servidores em atividade dos 
respectivos Poderes de origem, inclUSive quando decorrentes da 
transformação ou redassificaçJo do cargo ou função em que se deu a 
aposentadoria, na fonna da Lei do Poder Municipal que concedeu a 
aposentadoria ou pensJo ao segurado." 
Art. 4 ° O artigo 121 da Lei Complementar nº 007, de 10 de dezembro 
de 2004, passa a vigorar acrescido de parágrafo único com a seguinte 
redação : 
"Pa rágrafo único. É garantido aos segurados do IPASWE o 
recebimento ou incorporaçJo percentual, em seus proventos ou pensões, 
de quaisquer valores resultantes de ações administrativas ou judiciais 
que tenham impetrado ou participado, mdividualmente ou coletivamente, 
em seus Poderes de origem." 
Art. 5° As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei 
Complementar correrão por conta de dotações próprias do orçamento 
municipal. 
Art. 6º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicaç3o, revogadas as disposições em contrário. 

VIia Velha, 25 de fevereiro de 2008. 
JOSÉ DE OUVEIRA CAMILLO 

Presidente 
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1 A TOS LEGISLATIVOS 1 
1 A TOS DO PRESIDENTE 1 

O PRESIDENT E DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
VILA V E LHA, Estado do Espírito Santo, usando das 
atribu ições que lhe são conferidas pelo § 7° do artigo 
40 da Lei Orgânica do Mun icíp io de Vila Velha "Faz 
saber que o Prefeito sancionou nos termos do § 3° do 
artigo 40 da Le i Orgânica Munic ipal , e eu, JOSÉ DE 
OLIV EIRA CAMILLO, promu lgo o Autógrafo de 
Lei Complementar nº O 10/07, que se transformou na 
LE I COMPLEM ENTAR Nº 014/08, de 25 de 
feve re iro de 2008". 

LEI COMPLEMENTAR Nº 014/08 

Altera a redação do Título 
Ili da Lei Complementar nº 
007/2004. 

Art. 1° O Título 111 da Le i Complementar nº 007, de 1 O 
de dezembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"TÍTULO J J J 
DA A DMINISTRAÇÃO E S UA ORGA NIZAÇÃO 

A rt. 40 A estrutura administrativa do IPASVVE 
compreenderá: 

I - Órgão de deliberação coletiva: 
a) Conselho Deliberativo; 
b) Conselho Fiscal; 
c) Junta de Recursos. 

J J - Diretoria Executiva: 
a) Diretor Presidente; 
b) Diretor Administrativo 
c) Diretor Financeiro; 
d) Assessor Jurídico 

CA PÍTULO J 
DO ÓRGÃ O DE DELIBERA ÇÃO COLETI VA 

A rt. 40a Compete ao Órgão de Deliberação Coletiva, 
nível máximo da Estrutura Organizacional do 
IPAS VVE, a responsabilidade pela definição da 
política geral de administração e dos seus beneficias. 

SEÇÃO/ 
DO CONS ELHO DELIBERA TI VO 

Art. 41 O Conselho Deliberativo será composto de 05 
(cinco) membros efetivos e 05 (cinco) suplentes, com 
escolaridade mínima de nível médio completo, a saber: 
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J - Um representante efetivo e respectivo suplente do 
Poder Executivo Municipal, indicados pelo Prefeito, 
escolhidos entre os servidores ativos ou inativos do 
Município que tenham, no mínimo, 10 (dez) anos de 
efetivo exercício; 
li - Um representante efetivo e respectivo suplente do 
Poder l egislativo Municipal, indicados pelo 
Presidente da Câmara, escolhidos entre os servidores 
ativos ou inativos do Município que tenham, no 
mínimo, 10 (dez) anos de efetivo exercício: 
li J - Um representante dos servidores estatutários 
ativos e respectivo suplente, que serão escolhidos por 
eleição, com participação das diversas categorias 
profissionais do Município de Vila Velha; 
IV - Um representante dos servidores inativos e 
respectivo suplente, que serão escolhidos por eleição; 
V - Um representante dos pensionistas e respectivo 
suplente, que serão escolhidos por eleição; 

§ I° Os membros efetivos do Conselho Deliberativo 
escolherão, entre si, o seu Presidente e Vice
Presidente. 

§ 2° O mandato dos membros do Conselho 
Deliberativo é de 02 (dois) anos, podendo ser 
reconduzidos por igual per iodo por apenas O l (uma) 
vez. 

§ 3° Os membros do Conselho Deliberativo farão jus a 
j etom, para reembolso de despesas, no valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) do cargo CC-1 
da Tabela de Vencimentos do JPASVVE. 

§ 4º O Presidente do Conselho Deliberativo, além do 
voto pessoal, terá o de desempate. 

§ 5º O Conselho Deliberativo reunir-se-á 
ordinariamente 02 (duas) vezes por mês, e. 
extraordinariamente, por convocação do seu 
Presidente, com pelo menos metade mais um de seus 
membros e deliberará sempre com a maioria dos 
presentes. 

§ 6º Perderão o mandato os conselheiros que jàltarem 
a 03 (três) reuniões ordinárias consecutivas ou cinco 
alternadas, sem just(ficativa, durante o período das 
respectivas convocações. 

Art. 42 Compete ao Conselho Deliberativo: 

I - deliberar sobre assuntos inerentes ao JPASVVE. 
observando as disposições estabelecidas na legislação 
que dispõe sobre a organização da seguridade social: 
li - apreciar e aprovar as contas do IPASVVE, quando 
da apresentação do relatório anual e da prestação de 
contas do exercício pelo Presidente, precedida de 
parecer do Conselho Fiscal; 
Ili - aprovar a proposta orçamentária anual, 
estabelecendo os percentuais destinados ao custeio da 
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previdência, bem como a suplementação de dotações e 
abertura de créditos especiais; 
IV - aprovar a contratação de instituição financeira, 
privada ou pública, para administração da carteira de 
investimento do IPASVVE, por proposta do Diretor 
Presidente; 
V - aprovar os planos de custeio e aplicação do 
patrimônio, precedido de exame e parecer técnico
atuarial; 
VI - autori:::ar abertura de processos para aquisição e 
alienação de bens imóveis e constituição de ônus ou 
direitos reais sobre os mesmos, observadas as normas 
legais pertinentes; 
VII - estabelecer o seu regulamento interno e suas 
alterações; 
VI 11 - avaliar, acompanhar e estabelecer normas e 
procedimentos administrativos da política de 
seguridade social; 
IX - julgar os recursos dos atos da Diretoria, quando 
interpostos dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a 
contar da data de ciência dos mesmos; 
X - deliberar sobre os casos omissos. 

SEÇÃO li 
DO CONSELHO FISCAL 

Art. 43 O Conselho Fiscal será composto de 05 (cinco) 
membros efetivos e 05 (cinco) suplentes, com 
escolaridade mínima de nível médio completo, a saber: 
I - Um representante efetivo e respectivo suplente do 
Poder Executivo Municipal, indicados pelo Prefeito, 
escolhidos entre os servidores ativos ou inativos do 
Município que tenham, no mínimo, 10 (dez) anos de 
efetivo exercício; 
li - Um representante efetivo e respectivo suplente do 
Poder Legislativo Municipal, indicados pelo 
Presidente da Câmara, escolhidos entre os servidores 
ativos ou inativos do Município que tenham, no 
mínimo, 1 O (dez) anos de efetivo exercício; 
Ili - Três representantes indicados pelas entidades de 
classe dos segurados, com respectivo suplente, a 
saber: 
a) Associação dos Servidores Ativos; 
b) Associação dos Servidores inativos e Pensionistas e 
e) Sindicato dos Servidores do Município de Vila 

Velha. 

Parágrafo único. Ao Conselho Fiscal, atribuem-se as 
mesmas regras estabelecidas para o Conselho 
Deliberativo no que se refere à eleição de Presidente, 
período de mandato e remuneração por participação 
em reuniões. 

Art. 44 Compete ao Conselho Fiscal: 
I - apreciar e aprovar os balancetes mensais e balanço 
geral; 
11 - apreciar a prestação de contas do exercício; 
111 - fiscali:::ar e apreciar a execução dos planos de 
custeio e de aplicação do patrimônio, precedido de 
exame e parecer técnico-atuarial; 

' . 
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IV - divulgar trimestralmente: relatório financeiro 
demonstrando receitas e despesas do IPASVVE; 
relatório do quadro de segurados, seu quantitativo e 
alterações; relatório das decisões dos Órgãos 
Deliberativos nos processos por eles apreciados. 
V - propor ao Conselho Deliberativo medidas que 
julgar convenientes. 

SEÇÃO Ili 
DA JUNTA DE RECURSOS 

Art. 44a A Junta de Recursos será composta pelos 
membros efetivos dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. 

Parágrafo único. A Junta de Recursos será presidida 
pelo Presidente do Conselho Deliberativo. 

Art. 44b Compete a Junta de Recursos: 
I - Proceder julgamento de recursos contra as decisões 
ou atos do Diretor Presidente, desfavoráveis ao 
segurado ou aos seus dependentes; 
li - Emitir parecer a consultas formuladas pelo 
Diretor Presidente do IPASVVE; 

Art. 44c A Junta de Recursos será convocada pelo seu 
Presidente, sempre que necessário. 

CAPÍTULO li 
DOS ÓRGÃOS EXECUTIVOS 

Art. 44<1 Compete à Diretoria Executiva do IPASVVE 
propor as diretrizes e políticas através do Conselho 
Deliberativo, além dos demais atos necessários à 
gestão nos termos desta Lei Complementar. 

SEÇÃO! 
DO DIRETOR PRESIDENTE 

Art. 45 O Diretor Presidente do IPASVVE será 
nomeado por ato do Chefe do Poder Executivo 
Municipal, escolhido entre os servidores municipais 
ativos ou inativos, com escolaridade de nível superior 
completo, com no mínimo 10 (dez) anos de efetivo 
serviço prestado ao Município. 

Art. 46 Compete ao Diretor Presidente: 
I - superintender a administração geral do IPASVVE; 
li - elaborar e submeter à apreciação do Conselho 
Deliberativo a proposta orçamentária anual do 
JPAS VVE, bem como suas alterações; 
Ili - prover, na forma da lei, os cargos e funções do 
IPASVVE, bem como baixar atos normativos 
concernentes aos procedimentos administrativos e de 
gestão de pessoal do Instituto; 
IV - submeter à apreciação do Conselho Deliberativo 
as atribuições e competências dos cargos 
comissionados e efetivos do IPASVVE; 
V - solicitar ao Presidente do Conselho Deliberativo 
sua convocação extraordinária, para discussão de 
assuntos urgentes; 
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VI - assinar, juntamente com o Diretor Financeiro ou, 
por delegação, com o Diretor Administrativo, ordens 
de pagamento, os cheques e demais documentos 
contábeis e de movimentação de aplicações; 
VII - submeter à aprovação do Conselho Deliberativo 
a contratação de administradores de carteira de 
investimentos do IPASVVE e de consultores técnicos 
especializados; 
VIII - cumprir e fa:::.er cumprir as determinações do 
Conselho Deliberativo; 
IX - apresentar ao Chefe do Poder Executivo, até o dia 
15 de março, relatório das atividades do ano anterior 
e o balanço anual; 
X - delegar competências; 
XI - representar o IPASVVE ativa e passivamente em 
Juízo ou fora dele; 

SEÇA-OII 
DO DIRETOR ADMINISTRA TI VO 

Art. 47 O Diretor Administrativo será indicado pelo 
Chefe do Poder Executivo Municipal, escolhido dentre 
os servidores municipais ativos ou inativos, com 
escolaridade de nível superior completo, com no 
mínimo 10 (dez) anos de efetivo serviço prestado ao 
Município, a ser nomeado por Ato do Diretor 
Presidente do IPASVVE. 

Art. 48 Compete ao Diretor Administrativo: 
I - substituir o Diretor Presidente em seus 
afastamentos ou impedimentos legais; 
II - supervisionar as atividades administrativas do 
IPASVVE; 
III - assinar, no impedimento do Diretor Financeiro, 
juntamente com o Diretor Presidente, os cheques e 
ordens de pagamentos e demais documentos contábeis 
e de movimentação de aplicações; 
IV - informar e despachar processos administrativos, 
dentro de sua área de atuação; 
V - executar outras tarefas correlatas. 

SEÇÃO III 
DO DIRETOR FINANCEIRO 

Art. 49 O Diretor Financeiro será indicado pelo Chefe 
do Poder Legislativo Municipal, escolhido dentre os 
servidores municipais ativos ou inativos, com 
escolaridade de nível superior completo, com no 
mínimo 10 (dez) anos de efetivo serviço prestado ao 
Município, a ser nomeado por Ato do Diretor 
Presidente do IPASVVE. 

Art. 49a Compete ao Diretor Financeiro: 
I - substituir o Diretor Presidente, no impedimento do 
Diretor Administrativo; 
li - supervisionar as atividades previdenciárias do 
IPASVVE; 
III - planejar e elaborar, junto com o Diretor 
Presidente, a política de Previdência do órgão, 
observando as normas governamentais; 
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IV - examinar e assinar documentos, informar e dar 
despachos nos processos de sua alçada; 
V - assinar, juntamente com o Diretor Presidente, por 
delegação, os cheques e demais documentos contábeis 
e de movimentação de aplicações; 
VI - gerir a política de aplicação de recursos ; 
VII - desempenhar outras atividades correlatas. 

SEÇÃO IV 
DA ASSESSORIA JURÍDICA 

Art. 50 O Assessor Jurídico será indicado pelo 
Presidente do Poder Legislativo Municipal, escolhido 
dentre os servidores municipais efetivos ativos 011 

inativos, com curso superior de Direito completo, 
devidamente inscrito na OAB, com no mínimo 10 (de:::.) 
anos de efetivo serviço prestado ao Município, a ser 
nomeado por Ato do Diretor Presidente do IPASVVE. 

Art. 50a Ao Assessor Jurídico compete: 
I - representar e defender em Juí:::.o ou fora dele em 
nome do JPASVVE, dos direitos do Instituto; 
II - atuar em qualquer foro ou instância em nome do 
IPASVVE, nos feitos em que seja autor, réu, assistente 
ou oponente, no sentido de resguardar seus interesses; 
III - defender o IPASVVE nas ações que lhe forem 
interpostas, seus acompanhamentos, controle e 
observância de seus prazos e tomadas de providências 
necessárias em cada fase do processo; 
IV - assessoramento jurídico e legal ao Diretor 
Presidente do IPASVVE, bem como assessoramento 
aos Conselhos Deliberativo e Fiscal e a Junta de 
Recursos, analisando as questões formuladas e 
orientando quanto aos procedimentos cabíveis; 
V - manter atualizada a coletânea de leis municipais, 
estadual e federal de interesse do IPASVVE, bem como 
as jurisprudências pertinentes; 
VI - instaurar inquéritos administrativos determinados 
pelo Presidente do IPASVVE; 
VII - estudar e redigir minutas de projetos de leis de 
interesse do IPASVVE para apreciação do Poder 
Executivo Municipal, assim como demais atos 
normativos e contratos de toda espécie, em 
conformidade com as normas legais. 

Art.51 A competência dos demais órgãos de execução 
e administração será estabelecida por ato do Diretor 
Presidente, homologado pelo Conselho Deliberativo. 

Art.52 Ficam criados e incluídos na estrutura 
organizacional do JPASVVE, nos quantitativos e 
padrões de vencimentos indicados, os cargos efetivos e 
comissionados constantes dos Anexos I e li que 
integram esta Lei. 

Art.53 O regime jurídico dos servidores do IPASVVE é 
o estatutário, aplicando-se aos seus servidores os 
direitos e deveres previstos no Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Vila Velha e legislação 
complementar. 
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Art. 54 Os servidores do IPASVVE terão seus 
vencimentos revistos na mesma época e no mesmo 
percentual dos servidores do Poder Executivo 
Municipal." 

Art. 2° O parágrafo único do artigo 81 da Lei 
Complementar nº 007, de 1 O de dezembro de 2004, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Parágr(l/O único. Os proventos das aposentadorias 
concedidas conforme este artigo serão revistos na 
mesma proporção e na mesma data, sempre que se 
modificar a remuneração dos servidores em atividade 
dos respectivos Poderes de origem, na forma da lei, 
observado o disposto no artigo 37, inciso XI, da 
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003. " 

Art. 3° O parágrafo único do artigo 119 da Lei 
Complementar nº 007, de 1 O de dezembro de 2004, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"P(lrâgrafo único. Os proventos das aposentadorias 
concedidas, bem como as pensões, serão revistas na 
mesma proporção e na mesma data, sempre que se 
modificar a remuneração dos servidores em atividade 
dos respectivos Poderes de origem, inclusive quando 
decorrentes da tramformação ou reclassificação do 
cargo ou fimção em que se deu a aposentadoria, na 
forma da Lei do Poder Municipal que concedeu a 
aposentadoria ou pensão ao segurado. " 

Art. 4º O artigo 121 da Lei Complementar nº 007, de 

1 O de dezembro de 2004, passa a vigorar acrescido de 

parágrafo único com a seguinte redação: 

"Parágrafo único. É garantido aos segurados do 
IPASVVE o recebimento ou incorporação percentual, 
em seus proventos ou pensões, de quaisquer valores 
resullantes de ações administrativas ou judiciais que 
tenham impetrado ou participado, individualmente ou 
coletivamente, em seus Poderes de origem. " 

Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação da 
presente Lei Complementar correrão por conta de 

dotações próprias do orçamento municipal. 

Art. 6º Esta Lei Complementar entra em vigor na data 

de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

Vila Velha, 25 de fevereiro de 2008. 

JOSÉ DE OLIVEIRA CAM ILLO 
Presidente 

'f • ~ " 

Vila Velha-ES, quinta-feira, 28 de fevereiro de 20Ô8 

PAUTA DAS SESSÕES 

PAUTA DA ORDEM DO DIA 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 28/02/2008 

ORADORES INSCRITOS: 1 º LINDA MORAIS / 

2° JOÃO ARTEM /3° HELIOSANDRO 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM Iº TURNO: 

Processo protocolizado sob o nº 0070/07, de iniciativa 

de Diversos Vereadores, contendo Projeto de 

Emenda à Lei Orgânica do Município dando nova 

redação ao Inciso XX do Artigo 12, estabelecendo que 

os depósitos sejam efetuados em Bancos Oficiais. 

COMISSÃO DE REVISORA: Pela lega lidade e 

constitucional idade. 

QUORUM: 2/3. 

VOTAÇÃO: Nominal. 

2" DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 

Processo protocolizado sob o nº 2482/07, de iniciativa 

do Edil Ivan Carlini , contendo Projeto de Lei que 

sobre pune com cassação de alvará de funcionamento 

os estabelecimentos comerciais que forem flagrados 

permitindo, ou induzindo o consumo de drogas. 

COM ISSÃO DE JUSTIÇA: Pela legalidade e 

constitucional idade. 

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO: Pela 

aprovação da matéria. 

COMISSÃO DE SAUDE: Pela aprovação da 

matéria. 

COM ISSÃO DE FINANÇAS: Pela aprovação da 

matéria. 

QUORUM: Maioria Simples. 

VOTAÇÃO: Simbólica. 

I" DISCUSSÃO: 

Processo protocolizado sob o nº 3358/07, de iniciativa 

do Edil Reginaldo Loureiro, contendo Projeto de Lei 

.· 
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