
 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3665/2017 

Dispõe sobre alterações à Lei nº 4.670/08, 

visando a concessão de gratificação aos 

profissionais do Magistério que menciona.  

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso legal de suas 

atribuições previstas no art. 10, § 1º, da Lei Orgânica do Município,  

D E C R E T A : 

Art. 1º A Lei nº Lei 4.670, de 03 de julho de 2008, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

I - fica acrescido o art. 24 com a seguinte redação:  

“Art. 24. O profissional do magistério que ministrar aulas para turmas de alfabetização 

terá o direito a perceber a gratificação de 10% (dez por cento) de seu vencimento. 

§ 1º A gratificação de que trata o caput é de caráter temporário, vedada sua incorporação 

à remuneração do profissional do magistério.  

§ 2º Entende-se por turmas do ciclo de alfabetização, para efeitos deste artigo, o 1°, 2° e 3º 

anos do ensino fundamental e as turmas da 1ª e 2ª séries do ensino de jovens e adultos.” 

(AC) 

II - fica acrescido o art. 25-A com a seguinte redação:  

“Art. 25-A Fica assegurado ao profissional do magistério em exercício na Região 

Administrativa V de Vila Velha, a gratificação especial de 15% (quinze por cento) sobre 

seu vencimento. 

§ 1º Ficam identificadas, para efeito desta Lei, como áreas de risco a Região 

Administrativa V, composta pelos bairros: Barra do Jucu, Balneário Ponta da 

Fruta, Barramares, Cidade da Barra, Interlagos, Jabaeté, João Goulart, Morada da Barra, 

Morada do Sol, Morro da Lagoa, Normília da Cunha, Nova Ponta da Fruta, Ponta da 

Fruta, Praia da Concha, Praia dos Recifes, Riviera da Barra, Santa Paula I, Santa Paula 

II, São Conrado, Terra Vermelha, Ulisses Guimarães e Vinte e Três de Maio. 

§ 2º A gratificação de que trata o caput será devida enquanto o Professor permanecer em 

unidade de ensino da área rural ou em área considerada de risco, vedada sua 

incorporação à remuneração do servidor.” (NR) 

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

Vila Velha, 01 de junho de 2017. 
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