
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ª<Deus seja fouvaáo» 

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA 

EMENDA Nº 040 

Altera a redação do inciso Il, do 
parágrafo 3°, do artigo 20 da Lei 
Orgânica do Município de Vila Velha. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito 
Santo, no uso da atribuição que lhe é conferida peio parágrafo 2° do artigo 33 da Lei Orgânica 
do Município de Vila Velha, faz saber que o Plenário aprovou e ele promulga a seguinte 
Emenda à Lei Orgânica: 

Art. 1º O inciso II, do parágrafo 3°, do artigo 20 da Lei Orgânica do Município de Vila Velha, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art 20 ... 

§ 3º .. . 

1- .. . 

li - na primeira sessão ordinária do mês de setembro do segundo ano, com posse 
no primeiro dia útil do mês de janeiro do terceiro ano da legislatura.. " 

(NR) 

Art. 2º Fica revogada a Emenda à Lei Orgânica nº 38, de 02 de dezembro de 2009. 

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

Vila Velha, 18 de agosto de 2010 . 
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IVAN CARLINI 
Presidente 



Vila Velha - ES, quinta-feira, 19 de agosto de 2010 
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LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE VILA 
VELHA 

EMENDA Nº 040 

Altera a redação do inciso n, 
do parágrafo 3°, do artigo 20 
da Lei Orgânica do Município 
de Vila Velha. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no 
uso da atribuição que lhe é conferida pelo 
parágrafo 2º do artigo 33 da Lei Orgânica do 
Município de Vila Velha, faz saber que o Plenário 
aprovou e ele promulga a seguinte Emenda à Lei 
Orgânica: 

Art. 1 º O inciso Il, do parágrafo 3°, do artigo 20 
da Lei Orgânica do Município de Vila Velha, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

''Arl. 20 ... 

§3º ... 

]- ... 

II - na primeira sessão ordinária do mês de 
setembro do segundo ano, com posse no 
primeiro dia útil do mês de janeiro do 
terceiro ano da legislaturtL " 

(NR) 

Art. 2º Fica revogada a Emenda à Lei Orgânica nº 
38, de 02 de dezembro de 2009. 

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

Vila Velha, 18 de agosto de 2010. 

IVAN CARLINI 
Presidente 
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O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo 
§ 7' do artigo 40 da Lei Orgânica do Município de 
Vila Velha "Faz saber que o Prefeito sancionou 
nos termos do § 3º do artigo 40 da Lei Orgânica 
Municipal, e eu, IVAN CARLINI, promulgo o 
Autógrafo de Lei nº 2.552/09, que se transformou 
na LEI Nº 4.963/10, de 12 de agosto de 2010". 

LEINº 4.963 

P1·oíbe a cobrança de 
estacionamento de veículos em 
hospitais e clínicas instaladas 
no município de Vila Velha. 

A1·t. 1° Fica proibido a cobrança de 
estacionamento nos hospitais e clínicas instaladas 
no município de Vila Velha. 

Art. 2º Excetuam-se do disposto nesta Lei os 
hospitais e clínicas cuja arrecadação com a 
cobrança de estacionamento seja destinada à 
filantropia, mediante campanhas de previamente 
anunciadas. 

§ 1º A cobrança filantrópica de que trata o 
parágrafo 1 º não poderá ser obrigatória, e sim 
espontânea 

§ 2º Ao final da campanha os estabelecimentos 
deverão divulgar publicamente os valores 
arrecadados e a sua destinação. 

A1·t. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Vila Velha, 12 de agosto de 2010. 

IVAN CARLINI 
Presidente 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, 


