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PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
"<Deus seja Couvado"

LEI N" 6.272 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019.

Altera dispositivos da Lei n" 6.085/2018
que institui o Programa de
Licenciamento Eletrônico de

Atividades Econômicas do Município
de Vila Velha - LEVV.

0 PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, faço
saber que a Câmara aprovou eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° A Lei n° 6.085, de 30 de outubro de 2018, que instituiu o Programa de
Licenciamento Eletrônico de Atividades Econômicas do Município de Vila Velha
- LEVV, passa a vigorar com as seguintes alterações:

1 - o art. 9° passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 9" O licenciamento de atividades econômicas no Município de Vila
Velha seguirão o disposto nesta Lei e na Lei Federal n" 13.874/2019 e suas
regulamentações.

§ 1" A classificação de risco sanitário, de impacto ambiental e de prevenção
contra pânico e incêndio das atividades econômicas e consulta prévia, serão
definidas por Decreto municipal e seguirão os parâmetros estabelecidos para
Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE, definida pelos
órgãos federais competentes.

§ 2" Os procedimentos referentes aos atos de registro, inscrição, alteração,
legalização, renovação e procedimentos de baixa das inscrições de
pessoas físicas e jurídicas serão regulamentados por decreto municipal. "
(NR)

II- o art. 10 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 10. A inexatidão, falsidade ou descumprimento das informações
prestadas na auto declaração, devidamente constatada e demonstrada pela
fiscalização, sujeitam o declarante às seguintes penalidades, sem prejuízo
das sanções civis e penais aplicáveis:

I - advertência, em caso de inexatidão formal das informações prestadas;

II - multa, em caso de descumprimento ou informações falsas;

III - suspensão provisória ou definitiva das atividades, em caso de
descumprimento ou informações falsas.
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§ 1° As atividades econômicas que prestam serviço no Município ou realizam
transporte de produtos, substâncias perigosas e resíduos de construção civil,
deverão ser cadastradas no Município e ter sob seu poder, para fins de
apresentar a fiscalização sempre que exigido:

a) Licença do Município de origem ou equivalente;

b) Autorização para transporte de substâncias perigosas ou Comprovante
de Transporte de Resíduos da construção civil conforme o caso.

§ 2" A inobservância do disposto no parágrafo anterior sujeita o infrator às
penalidades previstas neste artigo.

§ 3" Na aplicação das penalidades previstas nos incisos II e III deverão ser
consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que
dela provierem, podendo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa e
deverão ser graduadas por Decreto municipal.

§ 4" Sempre que necessário, a atividade econômica estará sujeita a vistoria
para confirmação das informações prestadas ou adequação das suas
atividades." (NR)

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

Vila Velha, ES, 28 de novembro de 2019.
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MAX FREITAS MAURO FILHO

Prefeito Municipal

Autoria: Poder Executivo
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CÂMARA MUNICIPAL DE VILÃ VELHA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

"(Deus seja louvado"

AUTÓGRAFO DE LEI N° 4097/2019

Altera dispositivos da Lei n" 6.085/2018,
que institui o Programa de Licenciamento
Eletrônico de Atividades Econômicas do

Município de Vila Velha - LEW.

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso legal de
suas atribuições previstas no art. 10, § 1°, da Lei Orgânica do Município,

Art. 1° A Lei n° 6.085, de 30 de outubro de 2018, que instituiu o Programa de Licenciamento
Eletrônico de Atividades Econômicas do Município de Vila Velha - LEW, passa a vigorar
com as seguintes alterações:

I - o art. 9° passa a vigorar com a seguinte redação:

"Ari 9" O licenciamento de atividades econômicas no Município de Vila Velha
seguirão o disposto nesta Lei e na Lei Federal n" 13.874/2019 e suas regulamentações.

§ 1" A classificação de risco sanitário, de impacto ambiental e de prevenção contra
pânico e incêndio das atividades econômicas e consulta prévia, serão definidas por
Decreto municipal e seguirão os parâmetros estabelecidos para Classificação Nacional
de Atividades Econômicas - CNAE, definida pelos órgãos federais competentes.

§ 2° Os procedimentos referentes aos atos de 'registro, inscrição, alteração, legalização,
renovação e procedimentos de baixa das inscrições de pessoas físicas e jurídicas serão
regulamentados por decreto municipal. " (NR)

II - o art. 10 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art 10. A inexatidão, falsidade ou descumprimento das informações prestadas na auto
declaração, devidamente constatada e demonstrada pela fiscalização, sujeitam o
declarante às seguintes penalidades, sem prejuízo das sanções civis e penais aplicáveis:

I - advertência, em caso de inexatidão formal das informações prestadas;

II - multa, em caso de descumprimento ou informações falsas;

III - suspensão provisória ou definitiva das atividades, em caso de descumprimento ou
informações falsas."

§ I" As atividades econômicas que prestam serviço no Município ou realizam
transporte de produtos, substâncias perigosas e resíduos de construção civil, deverão
ser cadastradas no Município e ter sob seu poder, para fins de apresentar a
fiscalização sempre que exigido:

a) Licença do Município de origem ou equivalente;
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b) Autorização para transporte de substâncias perigosas ou Comprovante de
Transporte de Resíduos da construção civil conforme o caso.

§ 2" A inobservância do disposto no parágrafo anterior sujeita o injrator às
penalidades previstas neste artigo.

§ 3" Na aplicação das penalidades previstas nos incisos II e III deverão ser
consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela
provierem, podendo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa e deverão ser
graduadas por Decreto municipal.

§ 4" Sempre que necessário, a atividade econômica estará sujeita a vistoria para
confirmação das informações prestadas ou adequação das suas atividades. " (NR)

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

Vila Velha, 27 de novembro de 2019.

PATRÍCIA (XzANTO
1° Secretár\p

Presidente

WALDOMIRO MONTEBELLER

2° Secretário
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