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PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

"(])eus seja ÚJuvadó " 

LEI COMPLEMENTAR Nº 026, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2012. 

Dá nova redação aos incisos I e II do § 2º, do 
art. 19, da Lei Complementar nº 010, de 02 de 
janeiro de 2006, que dispõe sobre o Controle de 
Estabelecimentos que Prestem Serviço Público, 
exerçam Atividades Econômicas ou Destinem
se à Concentração de Pessoas e institui as 
normas de licenciamento para o regular 
funcionamento dos estabelecimentos públicos e 
particulares no Município de Vila Velha. 

O PREFEITO MUINICIP AL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo: 
Faço saber que o povo, por intermédio de seus representantes, aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1 º São alterados os incisos I e II do § 2° do art. 19, da Lei Complementar 
nº O 1 O, de 02 de janeiro de 2006, que passam a vigorar com a seguinte redação : 

"Art. 19 .. . 

§ 1° ... 

§ 2~ .. 

I - no mesmo local e espaço, com atividades idênticas, pertencentes a 
uma única pessoa fisica ou j urídica. 

II - embora com atividades idênticas e pertencentes a uma única 
pessoa fisica ou j urídica, estejam situados em prédios distintos ou em 
locais e espaços diversos. " (NR) 

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

Vila Velha, ES, 05 de novembro de 201 2. 

Autoria: Poder Executivo 
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ESTADO DO ESPIRITO SAN O 
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AUTÓGRAFO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 024/2012 

Dá nova redação aos incisos I e II do § 2°, 
do art. 19, da Lei Complementar nº 010, 
de 02 de janeiro de 2006, que dispõe 
sobre o Controle de Estabelecimentos 
que Prestem Serviço Público, exerçam 
Atividades Econômicas ou Destinem-se à 
Concentração de Pessoas e institui as 
normas de licenciamento para o regular 
funcionamento dos estabelecimentos 
públicos e particulares no Município de 
Vila Velha. 

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

DECRETA: 

Art. 1° São alterados os incisos 1 e II do§ 2° do art. 19, da Lei Complementar nº 010, de 02 
de janeiro de 2006, que passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 19 .. . 

§1° ... 

§ 2~ .. 

I - no mesmo local e espaço, com atividades idênticas, pertencentes a uma única pessoa 
física ou jurídica. 

II - embora com atividades idênticas e pertencentes a uma única pessoa física ou 
jurídica, estejam situados em prédios distintos ou em locais e espaços diversos. " (NR) 

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

Vila Velha, 01 de novembro de 2012. 
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