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LEI COMPLEMENTAR Nº 075, DE 30 DE ABRIL DE 2020. 
Dispõe sobre a adequação das alíquotas de contribuições previdenciárias ao RPPS de Vila Velha-ES à 
Emenda Constitucional nº 103/2019 e dá outras providências. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, faço saber que a Câmara aprovou eu 
sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º Esta Lei Complementar dispõe sobre a adequação das alíquotas de contribuições previdenciárias do Regime 
Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha - RPPS de Vila Velha-ES à Emenda 
Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019 e dá outras providências. 
Art. 2º Os artigos 3º e 4º da Lei Complementar nº 21, de 17 de janeiro de 2012, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 
“Art. 3º A contribuição previdenciária mensal dos servidores efetivos para a manutenção do Regime Próprio de 
Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha – RPPS VILA VELHA corresponde à alíquota de 
14% (quatorze por cento) incidente sobre a base de cálculo das contribuições, conforme previsto em lei, como 
também sobre a gratificação natalina.  
Art. 4º A contribuição previdenciária mensal dos aposentados e pensionistas, para a manutenção do Regime 
Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha – RPPS VILA VELHA corresponde à 
alíquota de 14% (quatorze por cento), incidente sobre a parcela dos proventos de aposentadorias e pensão e sobre 
o abono natalino, que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS de que trata o art. 201, da 
Constituição Federal. 
Parágrafo único.  A contribuição de que trata o caput incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de 
aposentadorias e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS 
quando o beneficiário for portador de doença incapacitante.” (NR) 
Art. 3º As alíquotas de que tratam os artigos 3º e 4º da Lei Complementar nº 21, de 17 de janeiro de 2012, 
entrarão em vigor no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de publicação desta Lei. 
Parágrafo único. Enquanto não se completar o prazo de que trata o caput deste artigo, continuam em vigor as 
alíquotas de tratam os artigos 3º e 4º da Lei Complementar nº 21, de 17 de janeiro de 2012. 
Art. 4º Os artigos 2º e 54 da Lei Complementar nº 22, de 27 de janeiro de 2012, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 
“Art. 2º O Regime Próprio de Previdência Social do Município de Vila Velha – ES visa garantir a cobertura aos 
riscos a que estão sujeitos os beneficiários e compreende um conjunto de benefícios que atendam às seguintes 
finalidades: 
I - garantir meios de subsistência nos eventos de incapacidade permanente, idade avançada e morte;” (NR) 
“Art. 54. O Regime Próprio de Previdência Social do Município de Vila Velha – ES compreende os seguintes 
benefícios: 
I - quanto ao segurado: 
a) aposentadoria por incapacidade permanente; 
b) aposentadoria compulsória; 
c) aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição; 
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d) aposentadoria voluntária por idade; e 
e) aposentadoria especial de professor. 
II - quanto ao dependente: 
a) pensão por morte.” (NR) 
Art. 5º O Poder Executivo e o Instituto de Previdência de Vila Velha, no prazo de até 12 (doze) meses da 
publicação da presente Lei, apresentarão os estudos necessários para a fixação de alíquota única ou progressiva, 
independentemente da alíquota fixada nesta Lei. 
Art. 6º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições no que 
confrontarem aos dispostos nesta Lei. 
Vila Velha, ES, 30 de abril de 2020. 
 

MAX FREITAS MAURO FILHO 
Prefeito Municipal 

 
DECRETO Nº 091/2020 

Prorroga o prazo previsto no Decreto Municipal nº 52/2020 que suspende o atendimento ao público na 
sede administrativa da Prefeitura Municipal de Vila Velha, em decorrência do estado de Calamidade 
Pública, reconhecido através do Decreto Municipal nº 59/2020 e dá outras providências quanto às 
Unidades Gestoras essenciais. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelos art. 56, IV, da Lei Orgânica Municipal, 
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto Municipal nº 59/2020, que declarou estado de Calamidade Pública no 
Município de Vila Velha, 

DECRETA: 
Art. 1º Fica prorrogado até o dia 15 de maio de 2020 o prazo previsto no art. 1º, do Decreto Municipal nº 
52/2020, que suspendeu o atendimento ao público na sede administrativa da Prefeitura Municipal de Vila Velha e 
nas Secretarias Municipais que se encontram com suas Unidades Gestoras fora da sede administrativa em razão de 
pandemia de doença infecciosa viral respiratória – COVID-19, causada pelo Agente Novo Coronavírus – SARS-CoV-
2. 
Art. 2º As disposições deste Decreto não se aplicam à Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de 
Defesa Social e Trânsito e serviços essenciais de assistência à população. 
Art. 3º O Chefe do Executivo, diante das decisões das autoridades sanitárias superiores, poderá tomar outras 
medidas de acordo com o cenário epidemiológico que se apresenta. 
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
Vila Velha, ES, 30 de abril de 2020. 

MAX FREITAS MAURO FILHO 
Prefeito Municipal 

DECRETO Nº 092/2020 
Altera o Artigo 22 do Decreto nº 042/2020-R, que declarou Situação de Emergência de Saúde Pública 
no Município de Vila Velha. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe 
são conferidas pelo artigo 4º incisos I, II, III e V c/c art. 56, IV e XVIII, da Lei Orgânica Municipal,  

DECRETA: 
Art. 1º Fica alterado o Artigo 22 do Decreto nº 042/2020-R, que declarou Situação de Emergência de Saúde 
Pública no Município de Vila Velha, publicado no Diário Oficial deste Município em 20/03/2020, passando a vigorar 
com a seguinte redação: 
“Art.22. Ficam suspensas as atividades do magistério e as aulas nas Unidades de Ensino da Rede Pública 
Municipal, até a data de 30/05/2020, diante das evidências científicas e análises sobre as informações estratégicas 
em saúde, observado o indispensável à promoção e à preservação da saúde pública, para fins de prevenção e de 
enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (novo Coronavírus), com fundamento no art. 3º da Lei Federal 
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.” 
Art. 2° O Chefe do Executivo poderá tomar outras medidas de acordo com o cenário epidemiológico que se 
apresenta diante das decisões das autoridades sanitárias superiores. 
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Vila Velha/ES, 30 de abril de 2020. 

MAX FREITAS MAURO FILHO 
Prefeito Municipal 
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Prefeito Municipal   Max Freitas Mauro Filho 
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