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LEIS 
 LEI Nº 8.712 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Vitória, Capital do Estado do Espírito 

Santo, nos termos do § 7º do Art. 83 da Lei Orgânica do Município de Vitória, 

promulga a seguinte Lei: 

 

Dispõe sobre a divulgação, no site 

oficial da Prefeitura, dos nomes, 

endereços, datas de expedição e 

validade de alvarás concedidos para 

realização de shows artísticos 

variados e os de funcionamento das 

boates.  

 

 

Art. 1º. O Poder Executivo Municipal deverá divulgar e 

disponibilizar no site oficial da Prefeitura, os nomes dos requerentes, endereços, 

data de expedição e validade de alvarás concedidos para realização de shows 

artísticos variados e os de funcionamento das boates do Município de Vitória. 

 

Parágrafo único. Deverá ser disponibilizada também a 

cópia virtual do alvará fornecido.  

 

Art. 2º. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior 

deverá ser divulgado também um número de telefone para contato com a 

Prefeitura e e-mail, para que qualquer munícipe possa efetuar denúncia ao analisar 

as informações divulgadas e os alvarás disponíveis, caso encontre qualquer 

irregularidade.  

 

Art. 3º. A divulgação deverá ser feita por meio de um 

link, criado especialmente para esse fim, na página oficial do Município na internet.  

 

Art. 4º. Caberá à Secretaria Municipal competente, por 

meio de ato próprio, baixar as demais normas para a execução e cumprimento das 

disposiões desta Lei.  

 

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.  

 

 Palácio Attílio Vivácqua, 29 de agosto de 2014. 

 

 

 

 

Davi Esmael Menezes de Almeida 

PRESIDENTE 
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LEI Nº 8.713 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Vitória, Capital do Estado do Espírito 

Santo, nos termos do § 7º do Art. 83 da Lei Orgânica do Município de Vitória, 

promulga a seguinte Lei: 

Dispõe sobre a obrigatoriedade 

de sanitização dos locais que 

específica. 

 

Art. 1º. Deverá ser realizado anualmente processo de 

sanitização em todos os locais fechados de acesso coletivo, públicos e privados que 

sejam climatizados, a fim de evitar a transmissão de doenças infectocontagiosas. 

 

§1º. Para os efeitos desta Lei, entende-se por processo 

de sanitização o conjunto de procedimentos que visam à manutenção das condições 

ambientais adequadas, por métodos que eliminem e impeçam a proliferação de 

microorganismos prejudiciais à saúde humana. 

 

§2º. O processo de sanitização compreende o 

tratamento de todos os ambientes, incluindo paredes, tetos, pisos, mobiliários e 

sistemas de condicionamento de ar, devendo ser realizado por empresas 

legalmente constituídas e devidamente autorizadas para o exercício desta 

atividade. 

 

§3º. As empresas de que trata o parágrafo anterior 

deverão emitir certificado atestando a realização do processo de sanitização, 

informando ao órgão público municipal competente. 

 

§4º. Somente serão utilizados produtos consentidos 

pela autoridade pública competente. 

 

Art. 2º. O processo de sanitização torna-se obrigatório 

para obtenção do alvará de vigilância sanitária dos locais que específica. 

 

Art. 3º. O Poder Executivo regulamentará a presente 

Lei, no que couber no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua 

publicação. 

 

Art. 4º. As despesas com a execução desta Lei 

correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se 

necessário. 

 

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

  Palácio Attílio Vivácqua, 29 de agosto de 2014. 

 

 

Davi Esmael Menezes de Almeida 

PRESIDENTE 
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LEI Nº 8.714 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Vitória, Capital do Estado do Espírito 

Santo, nos termos do § 7º do Art. 83 da Lei Orgânica do Município de Vitória, 

promulga a seguinte Lei: 

Dispõe sobre penalidades a 

toda e qualquer prática de 

violência contra animais, e 

dá outras providências. 

 

Art. 1º. A qualquer pessoa física ou jurídica que por 

seus agentes, empregados, dirigentes, propaganda ou qualquer outro meio, 

promoverem ou concorrerem para a prática de violência contra animais serão 

aplicadas as sanções previstas nesta Lei, sem prejuízo de outras de natureza civil e 

penal. 

 

Art. 2º. As sanções administrativas decorrentes dos 

atos de discriminação são as seguintes: 

I – ao infrator, pessoa física, multa no valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser aplicada em dobro 

no caso de reincidência; 

II – ao infrator pessoa jurídica, além da cominação 

prevista no inciso I deste artigo, no caso de reincidência, serão aplicadas as 

seguintes sanções: 

a) Suspenção do alvará de localização e 

funcionamento por 30 (trinta) dias; 

b) No caso de segunda reincidência, cassação do 

alvará de localização e funcionamento, sem prejuízo da aplicação da multa prevista 

no inciso I deste artigo. 

 

§1º. A aplicação das sanções previstas no inciso II 

deste artigo dependerá de decisão final do Prefeito Municipal nos autos do 

respectivo processo administrativo. 

 

§2º. No caso de condenação judicial transitado em 

julgado, que comprove os maus tratos aos animais, aplicar-se-á de forma 

automática a sanção de cassação do alvará de localização e funcionamento 

prevista no inciso II deste artigo, vedada nova abertura de estabelecimento sob 

idêntica razão social ou nome fantasia no mesmo local, pelo prazo de 5 (cinco) 

anos. 

 

Art. 3º. O procedimento para fins de aplicação desta 

Lei poderá ser provocado por denúncia do ofendido ou de seu representante legal, 

acompanhado de boletim de ocorrência junto ao órgão oficial ou registro de 

atendimento em estabelecimento veterinário ou por prova admitida em direito, o 

que será equiparado à verificação pessoal. 

 

Parágrafo único. O agente público municipal, na 

verificação de denúncia pela prática de maus tratos lavrará auto de infração, 

através do qual será formalizado o competente processo administrativo, 

assegurada a ampla defesa. 

 

Art. 4º. O infrator desta Lei, pessoa física ou jurídica, 
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fica impedido de participar, pelo prazo de 6 (seis) meses, de licitação ou concurso 

público, promovidos pela Administração Pública direta ou indireta, enquanto não 

expirados os prazos previstos nas sanções do artigo 2º desta Lei. 

 

Art. 5º. Os valores pecuniários provenientes das 

multas decorrentes da aplicação desta Lei reverterão em sua totalidade ao Fundo 

Municipal de Proteção Animal – FAMA, para manutenção de serviços e programas 

destinados à proteção animal. 

 

Art. 6º. Ato do Poder Executivo regulamentará esta 

Lei, no que couber dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início de 

sua vigência. 

 

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

publicação. 

  

 Palácio Attílio Vivácqua, 29 de agosto de 2014. 

 

 

 

 

Davi Esmael Menezes de Almeida 

PRESIDENTE 

 

LEI Nº 8.715 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Vitória, Capital do Estado do Espírito 

Santo, nos termos do § 7º do Art. 83 da Lei Orgânica do Município de Vitória, 

promulga a seguinte Lei: 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de vigilantes 

femininas nos estabelecimentos que utilizem 

sistema de segurança de porta giratória ou 

detector de metais no Município de Vitória e 

dá outras providências. 

 

Art. 1º. Ficam obrigados os estabelecimentos que utilizam 

sistema de segurança de porta giratória e/ou detector de metais no Município de Vitória, 

a disporem de vigilantes do sexo feminino para fins de revista, regular ou eventual, em 

pessoas do mesmo sexo e seus pertences. 

 

Art. 2º. O número de vagas de vigilantes do sexo feminino 

a serem disponibilizadas, deverá corresponder no mínimo, a 50% (cinquenta por cento) 

do número total de vigilantes necessários para o controle do ingresso de funcionários, 

clientes e/ou usuários das dependências do estabelecimento, considerada a cobertura de 

todo o período de atendimento ao público.  

 

Art. 3º. O não cumprimento das disposições desta Lei 

sujeitará o estabelecimento infrator, sucessivamente, às seguintes sanções: 

 

I - multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 

II - na reincidência, o dobro do valor da multa; 
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III - suspensão do Alvará de funcionamento expedido pelo 

Município. 

 

Art.4º. Os estabelecimentos de que trata o Art. 1º da 

presente de Lei, terão um prazo de 150 (cento e cinquenta) dias para a devida 

adequação à presente Lei, a contar da data de publicação. 

 

Art.5º. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei 

em até 30 dias a contar da data de sua publicação. 

 

Art. 6º. As despesas decorrentes da execução desta Lei 

correrão por conta das dotações orçamentárias já existentes. 

 

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

  Palácio Attílio Vivácqua, 29 de agosto de 2014. 

 

 

Davi Esmael Menezes de Almeida 

PRESIDENTE 

 

LEI Nº 8.716 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Vitória, Capital do Estado do Espírito 

Santo, nos termos do § 7º do Art. 83 da Lei Orgânica do Município de Vitória, 

promulga a seguinte Lei: 

Estabelece a divulgação de entidades 

e organizações assistenciais não 

governamentais e sem fins 

lucrativos.  

 

Art. 1º. Fica instituída a divulgação da relação de 

entidades e organizações assitenciais não governamentais e sem fins lucrativos 

situadas na cidade de Vitória. 

Parágrafo único. A divulgação será realizada junto ao 

site da Prefeitura Municipal deste Município, por meio de um link de acesso cuja 

denominação será “Amigo da Cidade”. 

 

Art. 2º. A Prefeitura Municipal de Vitória, para fins de 

divulgação, disponibilizará as entidades devidamente regularizadas junto aos 

órgãos competentes, um formulário que as permita realizar o seu cadastramento. 

 

Parágrafo único. Para cadastro e divulgação no site da 

Prefeitura, as instituições de que trata o artigo anterior deverão estar em 

funcionamento no período mínimo de 6 (seis) meses.  

 

Art. 3º. As despesas decorrentes para execução dsta 

Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se 

necessário. 

 

Art. 4º. O Poder Executivo Municipal terá o prazo de 90 

(noventa) dias para observar o quanto disposto nesta Lei.  
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Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data da sua 

publicação.  

  Palácio Attílio Vivácqua, 29 de agosto de 2014. 

 

 

Davi Esmael Menezes de Almeida 

PRESIDENTE 

 

LEI Nº 8.717 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Vitória, Capital do Estado do Espírito 

Santo, nos termos do § 7º do Art. 83 da Lei Orgânica do Município de Vitória, 

promulga a seguinte Lei: 

 

Acrescenta o parágrafo único ao Art. 

1º da Lei nº 8.108, de 20 de abril de 

2011, que estabelece critérios para a 

atuação dos lavadores autônomos de 

veículos automotores nos logradouros 

públicos. 

 

Art. 1º. Fica acrescido o parágrafo único ao Art. 1º da 

Lei nº 8.108, de 20 de abril de 2011, que estabelece critérios para a atuação dos 

lavadores autônomos de veículos automotores nos logradouros públicos localizados 

no Município de Vitória, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 “Art. 1º. ................................................................ 

Parágrafo único. A atividade dos lavadores autônomos 

poderá ser exercida com uso de equipamentos, 

máquinas e reboque. ”(AC) 

 

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data da sua 

publicação. 

 

Palácio Attílio Vivácqua, 29 de agosto de 2014. 

 

 

 

 

Davi Esmael Menezes de Almeida 

PRESIDENTE 
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