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PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

"CIJeus seja fouvaáo " 

LEI COMPLEMENTAR Nº 032, DE 14 DE AGOSTO DE 2014. 

Altera o inciso 1, do art. 1 O, da Lei 
Complementar Municipal nº 010, de 2 de 
janeiro de 2006 e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL 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 Esta Lei altera o prazo de licença em caráter provisório, previsto no inciso 
I, do art. 10, da Lei Complementar nº 010/2006. 

Art. 2° O inciso I do art. 10, da Lei Complementar Municipal nº 010, de 2 de 
janeiro de 2006, passa a viger com a seguinte redação: 

''Arl. 10 . ... 

I - Provisório - quando o preenchimento das condições exigidas por 
Lei, regulamento ou por análises especificas, ainda não estiverem 
atendidas, assegurado ao licenciado a possibilidade de instalação e 
funcionamento, pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, podendo 
ser prorrogado por igual prazo, mediante requerimento 
fundamentado, sujeitando-se à perda de validade, caso as condições 
exigidas não tenham sido cumpridas ao final desse prazo. " (NR) 

Art. 3° Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

Vila Velha/ES, 14 de agosto de 2014. 

DA 
Prefeito Municipal 
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Altera o inciso I, do art. 10, da Lei 
Complementar Municipal nº 010, de 2 de 
janeiro de 2006, e dá outras 
providências. 

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

DECRETA: 

Art. 1° Esta Lei altera o prazo de licença em caráter provisório, previsto no inciso 1, do art. 
10, da Lei Complementar nº 010/2006. 

Art. 2° O inciso 1 do art. 1 O, da Lei Complementar Municipal nº O 1 O, de 2 de janeiro de 2006, 
passa a viger com a seguinte redação: 

''Art. 10 • ... 

I - Provisório - quando o preenchimento das condições exigidas por Lei, regulamento 
ou por análises especificas, ainda não estiverem atendidas, assegurado ao licenciado a 
possibilidade de instalação e funcionamento, pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) 
dias, podendo ser prorrogado por igual prazo, mediante requerimento fundamentado, 
sujeitando-se à perda de validade, caso as condições exigidas não tenham sido 
cumpridas ao final desse prazo. " (NR) 

Art. 3° Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

Vila Velha, 12 de agosto de 2014. 

2° Secretário 


