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PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

"<Deus seja fouvadiJ " 

LEI COMPLEMENTAR Nº 033, DE 08 DE SETEMBRO DE 2014. 

Altera a redação do inciso I e inclui o § 4 
ao art. 10 da Lei Complementar nº 010, de 
02.01.2006. 

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. 1º VETADO. 

Art. 2° É incluído ao art. 10 da Lei Complementar Municipal nº 010, de 2 de 
janeiro de 2006 o§ 4º, com a seguinte redação : 

'~rl. 10 ... 
[ . .] 
§ 4º A Administração Pública poderá condicionar a expedição da licença 
em caráter provisório, prevista no inciso 1 do presente artigo, à celebração 
de termo de compromisso assinado pelo empresário e o proprietário do 
imóvel. " (AC) 

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

Vila Velha, ES, 08 de setembro de 2014. 

Autoria: Poder Executivo 

R DNEY ROCHA MIRAN A 
Prefeito Municipal 
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CÂMARA MUNICIPAL DE VILA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ª'Deus seja fouvaáo » 
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SAN C l O NO, na forma da ~ei 

Vila Velha/E , '6 O ~ 

Miram. 
e Vila Velha 

AUTÓGRAFO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 032 

Rodney Roe A Prefeito 

014 

Altera a redação do inciso I e inclui o § 4º 
ao art. 10 da Lei Complementar nº 010, 
de 02.01.2006. 

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

DECRETA: 

Art. 1 º O inciso I do art. 1 O da Lei Complementar Municipal nº 01 O, de 2 de janeiro de 2006 
o §4°, com a seguinte redação: 

"Art. 10 ... 

I - Provisório - quando o preenchimento das condições exigidas por Lei, regulamento ou 
por análises específicas, ainda não estiverem atendidas, assegurado ao licenciado a 
possibilidade de instalação e funcionamento, pelo prazo de até 360 (trezentos e 
sessenta) 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. 2° É incluído ao art. 10 da Lei Complementar Municipal nº 010, de 2 dejaneiro de 2006, 
o§ 4~ com a seguinte redação: 

"Art. 10 ... 

[ ... ] 
§ 4° A Administração Pública poderá condicionar a expedição da licença em caráter 
provisório, prevista no inciso I do presente artigo, à celebração de termo de 
compromisso assinado pelo empresário e o proprietário do imóvel." (AC) 

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

Vila Velha, 26 de agosto de 2014. 

Presidente 

~cfi~~s 
1 ºSecretário 

ARNALDO BORGO FILHO 
2º Secretário 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ª(])eus seja wuvaá.o ,, 

Vila Velha, ES, 03 de setembro de 2014. 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

MENSAGEM DE VETO Nº 019/2014 

. ····························· 

Dirijo-me a Vossas Excelências para encaminhar as razões da aposição do 

VETO PARCIAL ao Autógrafo de Lei Complementar nº 032/2014. 

Ao ensejo, renovamos as Vossas Excelências nossos protestos de apreço e 

distinta consideração. 

ROD 

EXMº. SR. PRESIDENTE 

IVAN CARLINI 

Prefeito Municipal 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ª<Deus seja fouvaán" 

Vila Velha/ES, 03 de setembro de 2014. 

RAZÕES DE VETO PARCIAL 

Assunto: Veto Parcial ao Autógrafo de Lei Complementar nº 032/2014. 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

Pelo presente, cumpre-nos transmitir a essa Egrégia Câmara nossa decisão de 

apor VETO PARCIAL ao Autógrafo de Lei Complementar acima enunciado que 

"Altera a redação do inciso 1 e inclui o§ 4° ao art. 10 da Lei Complementar nº 010, 

de 02.01.2006. ". 

1) DO VETO AO ART. 1º 

O Autógrafo de Lei Complementar nº 032/2014, determina em seu art. 1 º o 

seguinte: 

"Art. 1° O inciso Ido art. 10 da Lei Complementar Municipal nº 010, 
de 2 de janeiro de 2006º § 4~ com a seguinte redação: 

"Art. 10 ... 

I - Provisório - quando o preenchimento das condições exigidas por 
Lei, regulamento ou por análises específicas, ainda não estiverem 
atendidas, assegurando ao licenciamento a possibilidade de 
instalação e funcionamento, pelo prazo, de até 360 (trezentos e 
sessenta) 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) 

Como prescreve o art. 34 da Lei Orgânica, é da competência privativa do 

Chefe do Executivo, in verbis : 

"Art. 34. A iniciativa de lei cabe a qualquer Vereador, às Comissões 
da Câmara, ao Prefeito e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos 
legais. 
Parágrafo Único. São de iniciativa privativa do Prefeito Municipal 
as leis que disponham sobre: 
I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na 
administração direta, indireta ou fundacional, bem como regime 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

"<Deus seja fouvaáo" 

jurídico de seus servidores, aumento de sua remuneração, vantagens 
e aposentadoria; 
II - organização administrativa do Poder Executivo e matéria 
orçamentária. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 
4412011); 
III - criação de guarda municipal e fixação ou modificação de seus 
efetivos." (grifo nosso) 

Encontra-se em consonância com o disposto na Lei Orgânica do 

Município, o art. 61, § 1 º, II, b, da Constituição Federal: 

"Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a 
qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado 
Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao 
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador
Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta 
Constituição. 

§ 1° São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 
(...) 

II - disponham sobre: 
(...) 

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e 
orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos 
Territórios; " (grifo nosso) 

Ainda pelo Princípio da Simetria, admite-se a aplicação do art. 63 da 

Constituição do Estado no âmbito da iniciativa privativa do Chefe do Poder 

Executivo Municipal, que disciplina: 

"Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da 
Assembléia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de 
Justiça, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos 
estabelecidos nesta Constituição. 

Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Governador do Estado 
as leis que disponham sobre: 
(...) 
III - organização administrativa e pessoa/, da administração do 
Poder Executivo,· 
(.. .) 
VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e 
órgãos do Poder &ecutivo. " (Grifo nosso) 

Do exame do autógrafo, concluímos que a licença de funcionamento 

provisória dos estabelecimentos, e seus respectivos prazos, contempla a organização 

administrativa do Município, que compete privativamente ao Chefe do Executivo 

Municipal. 

3

11 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

"(])eus seja fouvaáo " 

Na administração municipal incumbem ao Prefeito, que é quem define as 

prioridades da sua gestão, as políticas públicas a serem implementadas e os serviços 

públicos que serão prestados à população. 

Nessa seara, a dilação do prazo consignado no art. 1 º do Autógrafo em 

comento, constitui um comando normativo concreto para que se faça algo, no âmbito 

do Poder Executivo, incorrendo, pois, em violação ao princípio da independência e 

harmonia dos Poderes. 

Frisa-se, o autógrafo de lei fixa atribuições de iniciativa privativa do 

Chefe do Executivo - organização administrativa do Poder Executivo -, 

caracterizando em inconstitucionalidade por vício formal de iniciativa, nos termos do 

artigo 34, II da Lei Orgânica Municipal. 

Estas, Senhor Presidente, as razões que nos levam a concluir pelo veto ao 

art. 1° do Autógrafo de Lei Complementar em exame, com fundamento no poder 

conferido pelo § 1 º, do art. 40, da Lei Orgânica Municipal, tendo em conta o vício 

formal de iniciativa de leis reservadas ao Poder Executivo, como corolário do 

princípio da separação dos poderes, as quais submeto à elevada apreciação dos 

Senhores Membros da Câmara Municipal. 

A 

Prefeito Municipal 
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
•'])eus seja fouvaáo» 

AUTÓGRAFO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 032/2014 

Altera a redação do inciso 1eincluio§4° 
ao art. 10 da Lei Complementar nº 010, 
de 02.01.2006. 

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

DECRETA: 

Art. 1° O inciso Ido art. 10 da Lei Complementar Municipal nº 010, de 2 de janeiro de 2006 
o §4°, com a seguinte redação: 

"Art. 10 ... 

I - Provisório - quando o preenchimento das condições exigidas por Lei, regulamento ou 
por análises específicas, ainda não estiverem atendidas, assegurado ao licenciado a 
possibilidade de instalação e funcionamento, pelo prazo de até 360 (trezentos e 
sessenta) 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. 2º É incluído ao art. 10 da Lei Complementar Municipal nº 010, de 2 de janeiro de 2006, 
o§ 4° com a seguinte redação: 

"Art. 10 ... 

[ ... ] 

§ 4° A Administração Pública poderá condicionar a expedição da licença em caráter 
provisório, prevista no inciso I do presente artigo, à celebração de termo de 
compromisso assinado pelo empresário e o proprietário do imóvel." (AC) 

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

Vila Velha, 26 de agosto de 2014. 

Presidente 

ARNA 
2° Secretário 
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CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ª<Deus seja fouvaáo • 

Vila Velha/ES, 18 de setembro de 2014. 

Oficio nº 435/14 

Do: Presidente da Câmara 
Ao: formo. Sr. RODNEY ROCHA MIRANDA 
DD. Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito, 

Para conhecimento e devidas providências, cumpre-nos comunicar a V. Exa. que em Sessão 
Plenária realizada no dia 17/09/14, foi apreciado e mantido o Veto parcial aposto ao Autógrafo 
de Lei Complementar nº 032/2014, que "Altera a redação do inciso 1 e inclui o § 4° ao art. 10 da 
Lei Complementar nº 010, de 02.01.2006". 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos. 

Atenciosamente 


