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PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
"Deus seja louvado "

LEI N° 6.404 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020.

Altera dispositivos da Lei n" 1.233/68, que
dispõe sobre a denominação de vias
públicas no Bairro Planalto, neste
Município, e dá outras providências.

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° 1.233, de 05 de novembro de 1968, passa a vigorar com as seguintes
alterações:

1 - a ementa passa a vigorar com a seguinte redação:

"Denomina vias públicas no Bairro Planalto, neste Município." (NR)

II - o caput e a alínea "b" do artigo 1° passam a vigorar com as seguintes redações:

"Art. 1" Ficam denominadas as seguintes vias públicas no Bairro Planalto,
neste Município, conforme croquis em anexo:"

(...)

b) Rua Augusto dos Anjos a situada entre as quadras LXVl e XXXII;

(...)" (NR)

Art. 2° O Poder Executivo Municipal, conforme previsto no art. 7° da Lei n° 4.530, de
01 de junho de 2007, procederá ao registro na Carta Cadastral do Município da
alteração de denominação de via pública por força da presente Lei, como adotará as
providências necessárias para informar de tal ocorrência às entidades representativas
dos moradores dos Bairros Planalto, Industrial e Alecrim à Empresa Brasileira de
Correios e às concessionárias de água e esgoto, gás, energia elétrica e
telecomunicações.

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

Vila Velha, ES, 03 de novembro de 2020.

MAX FREITAS MAURO FILHO

Prefeito Municipal

Autoria: Vereador Osvaldo Maturano
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AUTOGRAFO DE LEI N° 4218/2020

Altera dispositivos da Lei n° 1.233/68, que
dispõe sobre a denominação de vias
públicas no bairro Planalto, neste
município, e dá outras providências.

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

DECRETA:

Art. 1° A Lei n° 1.233, de 05 de novembro de* 1968, passa a vigorar com as seguintes
alterações:

I - a ementa passa a vigorar com a seguinte redação:

Denomina vias públicas no bairro Planalto, neste município."

II - o caput e a alínea "b" do artigo 1° passam a vigorar com as seguintes redações:

"Art. 1° Ficam denominadas as seguintes vias pública no bairro Planalto, neste
município, conforme croquis em anexo:"

(...)

b) - Rua Augusto dos Anjos a situada entre as quadras LXVI e XXXII;

(...)"

Art. 2° O Poder Executivo Municipal, conforme previsto no art. 7° da Lei n° 4.530, de 01 de
junho de 2007, procederá ao registro na Carta Cadastral do Município da alteração de
denominação de via pública por força da presente Lei, como adotará as providências
necessárias para infortnar de tal ocorrência às entidades representativas dos moradores dos
bairros Planalto, Industrial e Alecrim à Empresa Brasileira de Correios e às concessionárias
de água e esgoto, gás, energia elétrica e telecomunicações.

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

Vila Velha, 20 de outubro de 2020.
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