
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
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LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA 

EMENDA Nº042 

Revoga o inciso IX, do art. 11, da 
Lei Orgânica Municipal. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito 
Santo, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo 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 Fica revogado o inciso IX, do art. 11, da Lei Orgânica Municipal. 

Art. 2° Esta Emenda à Lei Orgânica Municipal entra em vigor na data de sua publicação. 

Vila Velha, 04 de fevereiro de 2011. 

Presidente 
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Vila Velha- ES, terça-feira, 15 de fevereiro de 2011 

ATOS LEGISLATIVOS 1 
A TOS DO PRESIDENTE 1 

LEI ORGÂNICA 00 MUNICÍPIO DE VILA 
VELHA 

EMENDA Nº 042 

Revoga o inciso IX, do 
art. 11 da Lei Orgânica 
Municipal. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL OE 
VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso da 
atribuição que lhe é conferida pelo 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. 1 º Fica revogado o inciso IX, do art. 11 da Lei 
Orgânica Municipal. 

Art. 2º Esta Emenda à Lei Orgânica Municipal entra 
em vigor na data de sua publicação. 

Vila Velha, 04 de fevereiro de 2011. 

IVAN CARLI N 1 
Presidente 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
VI LA 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 § 3° do 
artigo 40 da Lei Orgânica Municipal, e eu, IVAN 
CARLINI, promulgo o Autógrafo de Lei nº 2.792110, 
que se transformou na LEI Nº 5.070, de 20 de janeiro 
de 2011". 

LEI Nº 5.070 

Dispõe sobre a cassação de inscrições, 
alvarás e licenças de estabelecimentos 
que se utilizem de produtos 
falsificados, adulterados, de uso ou 
consumo proibidos e/ou adquiridos 
ilicitamente. 

Art. 1º Serão cassadas as inscrições, alvarás e licenças 
concedidas pelo Município aos estabelecimentos 
industriais, comerciais, e/ou de prestação de serviços 
que, conforme o caso, utilizem, manipulem, produzam, 
estoquem, distribuam, comercializem, e/ou apliquem, 
produtos fal sificados de modo geral; adulterados 
quanto à compos1çao, características básicas, 
certificações de qualidade, datas de fabricação ou 
validade informadas, direta ou indiretamente, a 
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comprador ou a consumidor final ; de uso ou consumo 
proibido pela legislação vigente ou pelos órgãos de 
vigilância sanitária; e/ou, adquiridos ilegalmente, 
mediante contrabando ou receptação de roubo ou furto. 

§ 1º As inconformidades previstas neste artigo poderão 
ser apuradas pela fiscalização dos órgãos municipais 
competentes, ou tomadas a partir das informações 
fornecidas por órgãos de fiscalização estaduais e/ou 
federais, em decorrência de suas ações próprias. 

§ 2º As cassações estabelecidas somente serão 
aplicadas após realização de procedimento 
administrativo, garantido o contraditório e a ampla 
defesa. 

Art. 2º Faltando regularidade nas inscrições, alvarás 
e/ou licenças de estabelecimento, fica o mesmo 
automaticamente inabilitado para a prática das 
operações que lhe sejam relativas. 

Art. 3º As cassações definidas no art. 1° desta Lei 
implicarão aos sócios do estabelecimento infrator, 
pessoas físicas ou jurídicas, em conjunto ou 
separadamente: 

1 - o impedimento de exercerem o mesmo ramo de 
atividade, ainda que em estabelecimento distinto 
daquele penalizado; 

li - a proibição de entrarem com pedido de inscrição 
de nova empresa no mesmo ramo de atividade. 

Parágrafo único. As restrições estabelecidas neste 
artigo prevalecerão por prazo de até 5 (cinco) 
anos, contado da data das cassações. 

Art. 4° As penalidades estabelecidas nesta Lei poderão 
ser aplicadas concomitantemente àquelas fixadas no 
art. 14 da Lei nº 2.012/ 1981 (Código de Posturas do 
Município). 

Art. 5º As disposições contidas na presente Lei serão 
aplicadas indistintamente aos estabelecimentos 
industriais, distribuidores, armazenadores, comerciais e 
prestadores de serviços. 

Art. 6° O Poder Executivo regulamentará esta Lei no 
prazo de 90 (noventa) dias, contados da respectiva 
publicação. 

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Vila Velha, 20 de janeiro de 2011 . 

IVAN CARLINI 
Presidente 

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 


